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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 
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AUTOR(A): MARIA FRANCISCA VICENTE BONGIOLO Advogado(s) do 

reclamante: ANA PAULA BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES, 

LUCAS BARELLA RÉU: INSS Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

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

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

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

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

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

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

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

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

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

Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, razão porque FIXO os 

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

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

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

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

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

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

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

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

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

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

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

consignando o prazo de 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. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003575-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003575-68.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): TELMA FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado(s) do 

reclamante: SERGIO LUIZ DO AMARAL, JOSIANE DO AMARAL, PATRICIA 

FERREIRA PAPOTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

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

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

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

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 
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Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

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

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito judicial na 

pessoa do (a) Dr. (a) FERNANDA MARCHESE NISHIOKA - CRM 7336, 

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

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

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

tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

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

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

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

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

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

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

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

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

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

consignando o prazo de 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. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VIANNA FERRAZ DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003504-66.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA Advogado(s) do 

reclamante: GUILHERME VIANNA FERRAZ DE CAMARGO RÉU: FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados nos autos. A autora narra que: “A Autora é 

empresa atuante no ramo da prestação de serviços de engenharia, 

conforme o incluso contrato social. Conforme a documentação em anexo, 

a Autora teve contra si lavrados autos de infração por meio dos quais a 

Fazenda Ré apurou uma (suposta) “falta de recolhimento e/ou 

recolhimento a menor do ICMS Estimativa Simplificada devido pela 

aplicação da carga tributária média apurada para a CNAE em que estiver 

enquadrado”. Dessa forma, houve o lançamento do ICMS Estimativa 

Simplificada através dos Avisos de Cobrança a seguir: ACF 

188363/54/28/2018 (Aviso 1912790), períodos 08/2017 a 11/2017, no 

valor total de R$ 880.377,10 (imposto, correção monetária, juros e multa 

punitiva no importe de 60%); ACF 254849/54/28/2018 (Aviso 1927723), 

período de 12/2017, no valor total de R$ 82.578,57 (imposto, correção 

monetária, juros e multa punitiva no importe de 60%); ACF 

260997/54/28/2018 (Aviso 1933432), período de 01/2018, no valor total de 

R$ 60.012,67 (imposto, correção monetária, juros e multa punitiva no 

importe de 60%); ACF 379820/54/28/2018 (1954014), período 02/2018, no 

valor total de R$ 48.920,87. Esses valores já foram encaminhados para a 

Procuradoria Geral do Estado e inscritos em Dívida Ativa, conforme o 

incluso extrato de situação fiscal. A propósito, uma das CDAs relativas a 

esses débitos já foi levada a PROTESTO, conforme a Certidão de Protesto 

em anexo, o que está gerando inúmeros problemas para a Autora perante 

seus clientes e fornecedores. Todavia, não há como prosperar a s 

cobrança s em testilha, na medida em que: • A operação entabulada não 

envolve uma autêntica circulação de “mercadoria”, de modo que não incide 

o ICMS na mera transferência da matriz, localizada em São Paulo, para a 

filial, localizada em Mato Grosso, conforme Súmula 166 do STJ, bem como 

precedentes jurisprudenciais do TJMT, STF e STJ; • Os bens em questão 

não foram destinados à revenda no estado do Mato Grosso, mas sim 

utilizados como insumos na prestação de serviço de engenharia: ao invés 

de “mercadorias”, são materiais utilizados na prestação de serviços de 

engenharia (obras de engenharia), conforme fazem prova os fartos 
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documentos em anexo. Nesse passo, o artigo 757, II do RICMS/MT prevê 

expressamente que NÃO INCIDE o ICMS sobre o material adquirido de 

terceiros por empreiteiro ou subempreiteiro para aplicação na obra, 

devendo ser aplicado por analogia ao presente caso, a exemplo da 

Súmula nº 432 do STJ; • Revela -se ilegal e inconstitucional o regime de 

estimativa por operação simplificada (ICMS Carga Média, estabelecido nos 

arts. 87 -J -6 a 87 -J -17 do RICMS/MT), introduzido pela Lei Estadual n. 

9.226/09, que acrescentou o inciso V ao art. 30 da Lei Estadual n. 

7.098/98, e foi regulamentado pelo Decreto Estadual n. 392/2011. Isto 

porque a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da 

Lei Estadual n. 7.098/98 (fundamento legal da s presente s autuações), e 

regulamentado pelo Decreto Estadual n. 2.734/2010 (arts. 87 -J a 87 -J -5 

do RICMS/MT), extrapola a delimitação prevista no art. 26, III, e § 1º, da Lei 

Complementa Federalr n. 87/96 (“Lei Kandir”), bem como na alínea “b”, do 

inciso III, do art. 146 da CF, que exige lei complementar para dispor sobre 

lançamento tributário, conforme já decidiu o TJMT e o STF”. Assim, requer, 

em sede de tutela de urgência inaudita altera parte, a suspensão a 

exigibilidade do crédito tributário constituído pelo requerido através das 

ACFs nº 188363/54/28/2018, nº 254849/54/28/2018, nº 

260997/54/28/2018 e nº 379820/54/28/2018, nos termos do artigo 151, 

inciso V, do CTN. Juntou, com a inicial, diversos documentos. Pois bem. 

Quanto ao pedido de tutela de urgência, postergo a sua análise para 

depois da manifestação da Fazenda Pública. Assim, com fundamento nos 

artigos 1.059 do CPC/15 c/c o art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.437/1992, INTIME-SE 

o requerido para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

manifeste-se acerca do pleito de tutela de urgência, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002995-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

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

Diligência Negativa sob Id 15841830, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE FRANCA (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Advogado, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60056 Nr: 4544-52.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Gonçalez Dias Perazolo

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

Mato Grosso

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

OAB:MT/18702-O, Janaina Rebucci Dezanetti - OAB:MT/7.804-B, 

Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC/15, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA, sem resolução de mérito em relação à Secretaria 

de Estado de Educação, pois é manifestamente ilegítimo para figurar no 

polo passivo da lide.PROCEDA a Secretaria da Vara com as alterações no 

Sistema Apolo, assim como na capa dos autos, excluindo a Secretaria de 

Educação do polo passivo da demanda.No mérito, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito da parte requerente, razão porque JULGO 

EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos doa art. 487, 

inciso I, do CPC/15.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/15, 

todavia, SUSPENDO sua exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do 

mesmo diploma legal.Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

praxe, observando-se o que dispõe a CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142461 Nr: 4346-34.2016.811.0007

 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: Cirso Aragão Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, designada às fls. 

58.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120389 Nr: 7794-83.2014.811.0007

 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: Samuel Martins Soares, Marli Martins Soares, Joaquim 

Martins Soares, Janaina Urias Martins, Antonio Aurelio Urias Martins, 

Marilda Martins Soares Jardim, Gabriela Urias Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vital Lembrance

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

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

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

 1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

2) DETERMINO a prioridade na tramitação do processo, com fulcro no art. 

538, inciso I, da CNGC-MT.

OBSERVE-SE a Secretaria da Vara as providências a serem tomadas 

constantes no art. 539, § 1º, da CNGC-MT.

3) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

4) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

5) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 8 de 750



CPC.

6) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, “caput”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 1903-57.2009.811.0007

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva

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

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Finasa S/A 

contra Carlos Alberto da Silva, ambos qualificados.

O feito foi impulsionado para a intimação do patrono da parte requerente, 

bem como a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção da demanda (fls. 113).

À fl. 121 foi aportada certidão de decurso de prazo de manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos presentes autos, fica visível, portanto, que houve abandono 

da causa pela parte, tendo em vista que não pretende mais promover os 

atos da demanda.

Ademais, há determinação para que a parte autora dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme os termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º do Código de Processo Civil de 15:

“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;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

 Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte autora abandonou o feito.

Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais remanescentes, se houverem. Sem condenação em 

honorários.

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

observadas as formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129754 Nr: 5000-55.2015.811.0007

 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: Eliana Aparecida Siroto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pilotando Gostoso-G.F. de Melo e Cia Ltda-ME, 

Yamaha Motor do Brasil

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

OAB:17.811-0 MT, Francis Dias Paiva - OAB:15513-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186/SP, Anna Laís Pacheco Gabriel - OAB:MT/18702-O, 

Elisangela Leite Quadra da Costa - OAB:MT/21075-O, FLÁVIO 

HENRIQUE RODRIGUES BRAGA - OAB:121.365/MG, MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482, Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES GOMES - 

OAB:84.344/MG, RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO - 

OAB:113.322/MG

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Eliana Aparecida 

Siroto de Brito em face de Pilotando Gostoso – G. F. de Melo e Cia LTDA 

–ME e Yamaha Motor do Brasil, todos qualificados nos autos.

Com o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, a exequente 

requereu o cumprimento do acórdão que julgou procedente seu pedido 

(fls. 145/148).

Às fls. 151/152, a parte executada juntou comprovante de pagamento da 

condenação, via depósito judicial.

Instada a se manifestar, a exequente pugnou, às fls. 154, pelo 

levantamento dos valores depositados judicialmente, mediante 

transferência para conta informada, bem como, requereu a extinção do 

feito nos termos do artigo 924, II do CPC/15.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

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

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

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

obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Por fim, DEFIRO a transferência da importância depositada judicialmente, 

para a conta abaixo indicada, que somente poderá ser efetivada após dois 

(2) dias úteis do esgotamento do prazo para manifestação da parte 

executada, conforme disposto no art. 1º §1º do Provimento N. 68/2018 

CNJ.

INTIME-SE a parte executada para, querendo, se manifestar no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, conforme disposto no Provimento Nº 68/2018 

CNJ. Após decorrido o prazo, com ou sem manifestação CERTIFIQUE-SE.

Portanto, após certificado o decurso do referido prazo sem manifestação, 

independentemente de nova conclusão, EXPEÇA-SE alvará judicial em 

favor do patrono da exequente, devendo o valor da condenação ser 

transferido para conta bancária indicada às fls. 154. (Banco Bradesco, 

Agência 1380-3, C.C. 15586-1, CPF nº 012.168.761-93, Titular: Francis 

Dias Paiva).

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127484 Nr: 3810-57.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Junior de Oliveira

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 431 da CNGC, impulsiono estes 

autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu Advogado, 

para devolução do processo no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101236 Nr: 2761-83.2012.811.0007

 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: Luzia Rocha 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se acerca de seu regresso do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102737 Nr: 4319-90.2012.811.0007

 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: Rosalina Carpejani Pereira

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se acerca de seu regresso do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109832 Nr: 5360-58.2013.811.0007

 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: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amil Santo Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Advogado, para promover o andamento do feito, requerendo o que 

entender pertinente em direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129312 Nr: 4766-73.2015.811.0007

 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: IVdSdS, GdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdOdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AROLDO LUIS DE OLIVEIRA DA SILVA, 

Cpf: 05020609137, Rg: 2492570-5, Filiação: Maria Marta de Oliveira da 

Silva e João da Silva Neto, data de nascimento: 21/06/1993, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), prestador de serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA: acerca do pedido de 

desistência da parte autora, para que no prazo de 15(quinze) dias 

apresente manifestação.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de revisão de alimentos com 

pedido de tutela antecipada proposta por Isabelly de Sousa da Silva, 

representada por sua genitora Geiciane de Oliveira de Sousa, em face de 

Aroldo Luis de Oliveira da Silva, todos qualificados nos autos.A liminar foi 

deferida em audiência, conforme ata de fls. 32/32 verso. O requerido, 

citado e intimado da audiência, não compareceu a esta, razão pela qual se 

decretou a sua revelia.Entre um ato e outro, a parte autora manifesta a 

desistência, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, CPC/15. Com vistas dos autos, o Ministério 

Público manifestou-se pela extinção e arquivamento do feito.Os autos 

vieram-me conclusos.É o relatório, DECIDO.Considerando o pedido de 

desistência da parte autora INTIME-SE por edital o revel para se manifestar 

em 15 (quinze) dias, o prazo contará nos termos do artigo 346, 

CPC/15.CONSIGNE-SE que a inércia resultará em presunção de 

concordância.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 08 de outubro de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7731 Nr: 110-74.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJS, PAB

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

OAB:4729-A/MT, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236, Luzia 

Angélica de Arruda Gonçalves - OAB:9.802/MT

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

OAB:5126-A/MT, Valentim Peron - OAB:MT7524

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo extrajudicial ajuizada por Banco 

Itaú s/a contra Pedro Anísio Back e Telmo José Spiller, ambos já 

qualificados.

A inicial veio instruída os documentos de fls. 15/14.

Entre um ato e outro, a parte autora peticionou nos autos pugnando pela 

desistência do feito, com sua ulterior extinção sem resolução do mérito 

(fls.348).

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando o feito, vejo que mesmo citada da ação, a parte ré deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para resposta. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

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

CONDENO a autora no pagamento das custas e taxas processuais.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT.

Proceda-se à baixa de restrições, se houver, sobre o veículo tipo 

CAR/CAMINHONETA/PICK-UP, MARCA/MODELO, TOYOTA/BANDEIRANTE, 

ANO/FAB 1989, COR/BEGE, CHASSI N.º 9BR0J0080K1005279, PLACA 

JYI-0590, em nome do Requerido TELMO JOSÉ SPILLER.

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003367-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI (ADVOGADO(A))

LUCIANA CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINES ROBERTO TARIGA (REQUERIDO)

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003367-21.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUCIANA CRISTINA PEREIRA REQUERIDO: GINES ROBERTO 

TARIGA TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 

1003367-21.2017.8.11.0007 Espécie: Ação de Obrigação de Fazer C/C 

Multa Contratual e Tutela Urgência Data e horário: segunda-feira, 01 de 

outubro de 2018, às 13h00min. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) Janaína 

Rebucci Dezanetti Autora: Luciana Cristina Pereira Advogado: Rafael 

Lopes de Oliveira Casati – OAB/MT 19.724/O Requerido: Gines Roberto 

Tariga Advogado: Edimilson Donizete Botéquio – OAB/MT 10.494/O 

Informantes: João Maria Pereira e Loridani Bonadiman OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas. Após, foram realizadas as oitivas das partes, bem como 

dos informantes presentes, por meio de gravação audiovisual, conforme 

mídia anexa. Pelo patrono do requerido, foi informado que enviou pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 10 de 750



correio carta convite à testemunha arrolada, sendo que o AR não 

retornou. Dessa forma, requer a concessão de prazo para sua juntada 

nos autos bem como apresentação do requerimento e justificativa 

pertinente para a oitiva da testemunha faltante. DELIBERAÇÕES Vistos, 

Defiro o pedido e concedo à parte requerida o prazo de 5 (cinco) dias 

para a juntada do AR e para justificar a ausência da testemunha e 

requerer o que de direito. Certificado o decurso do prazo, voltem-me 

conclusos. Nada mais havendo a consignar, por mim, Ana Maria Amorim 

Ayres, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Parte Autora: Advogado: Parte Requerida: Advogado: Alta Floresta, 9 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003408-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

JURANDI BERNARDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003408-51.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JURANDI BERNARDI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência 

aforada por JURANDIR BERNARDI, representado por Marisa Regina 

Bernardi em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados. Consta na inicial que o autor está com 72 ano de idade, que é 

portador de “Alzhaimer apresentando contusão cerebral (TCE) pós queda 

da própria altura, broncopneumonia, se alimentando por Sonda 

nasoenteral, com escaras de decúbito e sonda vesical em uso de 

Oxigenoterapia intermitente associada a outras comorbidades, em 

ventilação sob ar ambiente, apresentando alterações motoras e cognitivas 

graves”, recebendo alta hospitalar para cuidados multidisciplinares em 

domicílio, sob regime de internação domiciliar em 14 de setembro de 2018, 

necessitando de cadeiras de rodas e fisioterapia continua, necessitando 

de cuidados na modalidade HOME CARE. Alega que o relevante 

fundamento da demanda decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de prestar 

o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos. Com a inicial vieram 

documentos acostados ao PJe. Recebida a inicial (ID 15490128), 

deferiu-se a benesses da Gratuidade de Justiça ao autor, bem como se 

determinou o envio dos autos ao NAT, solicitando parecer. Parecer do 

NAT aportado ao Id. 15554435, Juntada de regulamentação do paciente 

junto à Secretaria Municipal de Saúde. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Ante o exposto no parecer técnico do 

NAT, por verificar que não há emergência no presente caso, e diante das 

informações de que a internação em modalidade Home Care não é 

contemplada pelas tabelas do sistema único de saúde, além de ensejar um 

alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de 

profissionais especializados, materiais e equipamento de alta 

complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo, 

POSTERGO a análise do pedido liminar. Dessa forma, para uma melhor 

compreensão do feito, determino: 1) a realização de estudo social pela 

equipe do Juízo junto `a residência do autor (endereço declinado na 

inicial), a fim de verificar quanto à real condição econômico-financeira da 

família, devendo o estudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) 

dias. 2) a intimação parte requerente na pessoa do seu patrono para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar se o autor está sendo devidamente 

acompanhado pela unidade de saúde mais próxima de sua residência, bem 

como quais são os cuidados prestados pela família e pela equipe de saúde 

do Município ao paciente. No mesmo prazo, deverá a Autora apresentar 

orçamentos sobre os gastos mensais necessários ao atendimento 

domiciliar do paciente. Com o aporte das determinações acima, voltem-me 

os autos conclusos com URGÊNCIA para apreciação do pedido Liminar. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 8 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001962-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALVES SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001962-47.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE GONCALVES SOBRINHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Intime-se a parte autora cerca da 

contestação apresentada ao Id. 9929317 para, querendo, impugná-la no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, com o decurso do prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 9 de outubro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1000104-44.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a)s patrono(a)s das partes autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais conforme cálculo 

ID. 14209593, nos termos da sentença proferida nos autos, através de 

g u i a  p r ó p r i a  q u e  p o d e r á  s e r  e m i t i d a  n o  s i t e : 

www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira Instância, 

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 9 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IORLECIA SILVA COSTA CONTINI OAB - 972.726.631-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002363-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ELSON DE JESUS COSTA REPRESENTANTE: IORLECIA SILVA 

COSTA CONTINI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer em que o autor requer o fornecimento de 

tratamento domiciliar (Home Care), para após alta hospitalar, consistente 

no acompanhamento de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

fisioterapeuta, fonoterapeuta e nutricionista, bem como necessita de 

avaliação com cirurgião bucomaxilofacial (Id. 14425442). Compulsando os 

autos vislumbro que o autor permanece internado no hospital Regional de 

Alta Floresta para tratamento de quadro infeccioso de pneumonia 

bacteriana broncoaspirativa Id. 15421666. Logo, nessa oportunidade, não 

se manifesta a necessidade de atendimento domiciliar. Dessa feita, 

considerando-se o relatório médico de Id. 15421666, bem como visando o 

melhor esclarecimento dos fatos, DETERMINO: 1) a realização de estudo 

social pela equipe do Juízo junto à residência do autor (endereço 

declinado na inicial), a fim de verificar quanto à real condição 

econômico-financeira da família, devendo o estudo ser aportado aos autos 

no prazo de 10 (dez) dias. 2) a intimação da parte requerente na pessoa 
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do seu patrono para, no prazo de 10 (dez) dias, informar quais são os 

cuidados prestados pela família e pela equipe de saúde do Município ao 

paciente. Com o aporte das determinações acima, voltem-me os autos 

conclusos com URGÊNCIA para apreciação do pedido de bloqueio. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 9 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001351-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO BOTTI (AUTOR(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

 

Processo: 1001351-60.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a)s patrono(a)s da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais conforme cálculo 

ID. 15113955, nos termos da sentença proferida nos autos, através de 

g u i a  p r ó p r i a  q u e  p o d e r á  s e r  e m i t i d a  n o  s i t e : 

www.tjmt.jus.br/servicos/guias - Justiça Comum Primeira Instância, 

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 9 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112282 Nr: 820-30.2014.811.0007

 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: CG Saúde Prestadora de Serviços Médicos Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Pernambucano de Assistência à 

Saúde - IPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Cardoso - 

OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Paranhos de 

Magalhães - OAB:7809/PE, Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Itamar Izaias da Silva - OAB:11765/PE, Marcos 

Guerra Costa - OAB:5.998/AL, Samara Corinta Hammoud Costa - 

OAB:MT/6816

 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 

requerida acerca do teor do Ofício de fls. 283, expedido nos autos de 

carta precatória nº 1020015-37.2018.811.0041-PJE, para oitiva da 

testemunha Alberto Bicudo Salomão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109760 Nr: 5280-94.2013.811.0007

 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: Marciele Cristina Alexandretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cab Cuiabá, Auto Locadora Cuiabá Ltda, Royal 

& SunAlliance Seguros (Brasil) S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faber Viegas - 

OAB:2105-A/MT, Fernanda Alves Cardoso Cavalari - OAB:9.494 - 

MT, Juliano Nicolau De Castro - OAB:292.121/SP, Keila Christian 

Zanatta Manangão Rodrigues - OAB:84.676/RJ, MARIELLE DA SILVA 

FERNANDES - OAB:19863/O, Rondon Brasil Viegas - OAB:141.424 RJ, 

Rubia Viegas Apolinário - OAB:5.255

 Vistos,

Indefiro o pedido, eis que a parte requerida tinha ciência da expedição da 

carta precatória, eis que foi devidamente intimada da decisão de fls. 

227/228, bem como da expedição do ato, conforme certidão de fl. 240. 

Ainda, consta expressamente sua intimação para todos os atos desse 

processo, conforme expresso a fl. 258 vº. Por fim, quanto ao cumprimento 

do ato deprecado, caberia a requerida CAB Cuiabá argui-lo diretamente 

junto ao juízo deprecado, situação que se lhe mostraria mais favorável, eis 

que sua sede encontra-se na cidade de Cuiabá – MT, onde houve a oitiva 

da testemunha. Dessa forma, diante da ausência da comprovação de 

prejuízo com a oitiva realizada, bem como considerando-se os princípios 

da economia e celeridade processual, indefiro o pedido de declaração de 

nulidade da oitiva da testemunha.

 Concedo às partes o prazo sucessivo de 15 dias para apresentação de 

suas alegações finais por memoriais. No mesmo prazo deverá a parte 

requerida CAB Cuiabá apresentar instrumento de substabelecimento.

 Após, conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Eduardo Polachini, estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107981 Nr: 3392-90.2013.811.0007

 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: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Impacto Ltda., Ernani Pedrotti

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:OAB/MT 14.934, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3617-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 Vistos,

Concedo a parte requerida o prazo de 20 (vinte) dias para juntar aos 

autos suas alegações finais, instruída com o laudo técnico sobre os 

reparos realizados no local. Após, a parte autora terá o mesmo prazo para 

se manifestar, inclusive juntando o respectivo laudo técnico. Por fim, 

intime-se a representante do ministério Público para manifestação me igual 

prazo e conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118275 Nr: 6163-07.2014.811.0007

 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: Antonio Carlos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo de Souza Barros, Maria Alvina Costa 

Silva Barros

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Encerrada a instrução, permaneçam os autos conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129227 Nr: 4713-92.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abílio Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Almeida Batista - 

OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orlando Junio Gonçalves de 

Moraes - OAB:20002/E
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 Vistos,

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas.

Encerrada a instrução, concedo as partes o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias para apresentação de suas alegações finais por memoriais.

 Após, conclusos para sentença.

Às providências.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001494-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 01653834102 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001494-20.2016.8.11.0007 Vistos. Arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Alta Floresta, MT, 8 de outubro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001419-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ARPINI (EXEQUENTE)

RODRIGO ARPINI (EXEQUENTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUTALIO BICUDO NETO (EXECUTADO)

SILMARA MARIA BICUDO (EXECUTADO)

 

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

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

certidão sob ID 1580480.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000025-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DE OLIVEIRA MUNIZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora, para efetuar o recolhimento da diligência, referente à 

Condução do Sr. 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 o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003596-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. K. F. F. (EXEQUENTE)

F. F. N. (ADVOGADO(A))

B. F. F. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. S. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003596-44.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, 

vez que deverá regularizar sua representação processual, ou seja, juntar 

a procuração em nome do menor, assinada por seu representante legal, 

sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Proceda a Secretaria a 

intimação da parte autora em virtude de erro no sistema no Pje. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 9 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104387 Nr: 6200-05.2012.811.0007

 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: AMdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdO, JBV

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

FURIM, para devolução dos autos nº 6200-05.2012.811.0007, Protocolo 

104387, 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.: 135468 Nr: 601-46.2016.811.0007

 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: AMdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

FURIM, para devolução dos autos nº 601-46.2016.811.0007, Protocolo 

135468, 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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98078 Nr: 6639-50.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Reis da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão prolatada às fls. 156 aforado por 

MARCIA REIS DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 27994 Nr: 269-02.2004.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSPdA, EPdA, FPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

comparecer à Secretaria da Vara para retirar o Formal de Partilha.

 Decorrido o prazo sem o devido comparecimento, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141464 Nr: 3771-26.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kawam Kako junior Suassuna de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bezerra de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina da Silva Souza - 

OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123881 Nr: 1771-87.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Oliveira Schiticoski

 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: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

Pois bem, da análise percuciente dos autos verifica-se que os executados 

foram devidamente citados (fl. 30).

 1) ISTO POSTO, DEFIRO o pedido fls. 163 e determino a PENHORA e 

AVALIAÇÃO do imóvel sob matrícula n. 14.995 do livro 2-BV do 1° Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta - MT (conf. Certidão de 

fls.164/165).

2) Certificada a realização dos atos, expeça-se ofício ao Cartório do RGI 

desta comarca para que REGISTRE a penhora deste imóvel, sendo que o 

recolhimento dos emolumentos pertinentes incumbe à exequente. Junte-se 

ao ofício, cópia desta decisão.

3) Outrossim, considerando o interstício temporal decorrido desde a 

citação editalícia dos executados (13.01.2012, cf. fl. 30), bem como 

propiciando vazão ao princípio da Ampla defesa e do contraditório, neste 

ato REALIZO consulta ao sistema INFOJUD objetivando a localização do 

endereço atual dos executados, com vistas a sua intimação da penhora, 

nos termos do extrato anexo.

4) Deste modo, restando exitosa a consulta a que se refere o item “3”, 

INTIMEM-SE os executados conforme o endereço obtido. Contudo, caso 

reste infrutífera a referida consulta, INTIME-SE os executados no 

endereço já constante nos autos.

5) Após, com a manifestação da parte executada INTIME-SE o exequente 

para que se pronuncie arguindo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, devidamente certificado, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108014 Nr: 3429-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto, Aparecida Scatambuli Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 214.

Apresentada impugnação às fls. 215/216, onde apresentou como correto 

o valor total de R$ 17.978,90 (dezessete mil, novecentos e setenta e oito 

reais com noventa centavos).

Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito (fl. 218), esta o 

fez, concordando os cálculos apresentados pela impugnante, cf. se vê à 

fl.219.

Após, houve a intimação do Administrador Judicial o qual manifestou às 

fls. 226/229.

Vieram-me os autos conclusos.

Considerando que a parte impugnada/exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela parte impugnante, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

215/216 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange 

ao valor de R$ 17.978,90 (dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais 

com noventa centavos).

Certificada a preclusão desta decisão e considerando que foi aprovado o 

plano de Recuperação Judicial cf. informação junto ao site oficial do 

Administrador Judicial www.recuperacaojudicialoi.com.br, EXPEÇA-SE 

ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, na importância de R$ 17.978,90 (dezessete mil, 

novecentos e setenta e oito reais com noventa centavos).

Consigno que a lista com a ordem cronológica de recebimento de ofício e 

autorização para efetivação do depósito judicial ficará a disposição para 

consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação.

 Consigno que a Secretaria da Vara não possui acesso ao site da 

requerida, portanto, determino à parte exequente que acesse o site 

indicado acima e informe quando ocorrer o pagamento.

Com o devido pagamento, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99567 Nr: 7188-60.2011.811.0007

 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, Ismael Junior Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte 
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demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e conclusos para 

análise do pedido retro.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 6973-26.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Pereira Barreto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora intimada na pessoa da patrona não deu 

cumprimento à decisão de fl.173, intime-se pessoalmente a parte 

exequente no endereço de fl. 165 para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar acerca da certidão de fl.172, sob pena de remessa dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119090 Nr: 6792-78.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemari Brazovsky Domiciano

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 156, dos presentes autos.

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

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.159.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar.

 Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

154/155 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange 

ao valor de R$ 31.821,51 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais com 

cinquenta e um centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

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

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

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

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

da parte exequente.

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

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

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65860 Nr: 5298-57.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verginia Vani Detoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 102, dos presentes autos.

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

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.105.

Após, os autos vieram-me conclusos.

Pois bem. Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fls. 101 

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

de R$ 24.809,18 (vinte e quatro mil, oitocentos e nove reais com dezoito 

centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

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

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

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

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

da parte exequente.

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

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

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128546 Nr: 4370-96.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Renilda Vieira Ribeiro

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 111, dos presentes autos.

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

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.114.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar.

 Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

105/106 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange 

ao valor de R$ 36.895,27 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco 

reais com vinte e sete centavos.

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

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

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

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

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

da parte exequente.

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

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

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142415 Nr: 4318-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Martins da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 105, dos presentes autos.

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

cálculo apresentado pela parte exequente, fls.108/109.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar.

 Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fls. 98/101 

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

de R$ 29.673,94 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e três reais com 

noventa e quatro centavos.

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

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

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

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

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

da parte exequente.

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

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

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103683 Nr: 5416-28.2012.811.0007

 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: LCdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a secretaria deste juízo proceda a retificação 

do polo passivo processual para que conste em lugar de MARIA DO 

SOCORRO DA SILVA, o demandado JOSÉ LUIS DA SILVA DOS SANTOS, 

como parte requerido no feito, em decorrência do conhecimento da 

identidade do mesmo, bem como sua maioridade.

Outrossim, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o 

escopo de verificar o endereço atual do executado, conforme extrato em 

anexo.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão de fl. 

25.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço do executado, 

via sistema INFOJUD, intime-se a parte exequente para manifestar, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES PEREIRA (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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001394-31.2017.8.11.0007 Vistos. Considerando a 

informação retro, intime-se o perito para no prazo de 30 (trinta) dias 

apresentar o laudo pericial, bem como seus dados bancários para a 

liberação do valor referente aos honorários periciais. 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, 9 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002862-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

LEONARDO MATIAS MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002862-30.2017.8.11.0007 Vistos. Analisando 

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

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos 

no art. 357, do CPC. Nesse ponto, passo a apreciar a matéria preliminar 

arguida pela demandada. A preliminar suscitada pela parte requerida não 

merece acolhimento, uma vez que o Instituto Médico Legal desta Comarca, 

em razão do volume de trabalho que lhe é demandado, não realiza perícias 

médicas em casos de acidentes automobilísticos. Ademais, versa o 

aludido dispositivo sobre o dever do IML na constatação, porém sem 

configurar como pressuposto de constituição do processo que o laudo 

seja feito pelo IML, ao contrário do que arguido. REJEITO A PRELIMINAR EM 

VOGA, pois, do contrário, estar-se-ia a afrontar o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição esteja expressamente previsto no inciso 

XXXV, art. 5º, da Constituição Federal, o legislador processual civil o 

ressalta, novamente, nas normas fundamentais do Novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 3º. 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, 

intime-se a perita nomeada para que designe data para a realização da 

perícia, sendo que juntamente com o mandado de intimação, deverão ser 

juntados os quesitos das partes. Igualmente seja comunicado a Sra. perita 

que terá livre acesso a documentação juntada aos autos. Consigno 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, 9 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 16 de 750



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001355-68.2016.8.11.0007 Vistos. Recebo o 

presente recurso de Apelação. Com a apresentação das contrarrazões 

recursais, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, com as homenagens deste Juízo. Alta Floresta, MT, 5 de 

outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000856-16.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão retro, intime-se o advogado cadastrado nos autos para 

informar se houve a designação de nova data para a realização da 

audiência de conciliação. Decorrido o prazo sem manifestação, 

devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Alta Floresta, MT, 5 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000487-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES GOMES (ADVOGADO(A))

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000487-22.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão retro, devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante 

com as nossas homenagens. Alta Floresta, MT, 5 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001817-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

CLEONES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001817-88.2017.8.11.0007 Vistos. 1-Postergo a 

análise da tutela provisória para após a instalação do contraditório. 2- 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. No mesmo ato da 

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

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. 3-Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

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

na contestação. 4- Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo 

in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita. 5- Após, conclusos. Alta 

Floresta, MT, 9 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002938-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDERSON PELISSON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE LAUTON (EXECUTADO)

 

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003622-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ALCIDES BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (DEZ) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço n°. 

01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva 

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000339-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

IZALETE LUPE VIRGULIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que procedo a intimação da credora para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002618-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

RODINEI BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

Petição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003548-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES (ADVOGADO(A))

PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço n°. 

01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva 

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003337-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BIANCHINI SERAFIN (REQUERENTE)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 25 DE outubro 

de 2018, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010629-39.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA DE SOUSA LEANDRO (EXEQUENTE)

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO HOELZ DE MATOS (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELGIN SA (EXECUTADO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, realizar o pagamento integral da dívida ou depositar 

judicialmente o valor determinado na decisão Id nº 8685246 (10% do 

faturamento semanal da empresa), sob pena de sujeitar-se à sanção civil 

(multa cominatória no montante diário de R$ 50,00) e à sanção penal 

(crime de desobediência), nos termos da CNGC/MT e CPC. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010629-39.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA DE SOUSA LEANDRO (EXEQUENTE)

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO HOELZ DE MATOS (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELGIN SA (EXECUTADO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, realizar o pagamento integral da dívida ou depositar 

judicialmente o valor determinado na decisão Id nº 8685246 (10% do 

faturamento semanal da empresa), sob pena de sujeitar-se à sanção civil 

(multa cominatória no montante diário de R$ 50,00) e à sanção penal 

(crime de desobediência), nos termos da CNGC/MT e CPC. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LILIANE STEDILE DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 14:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIA VALENTIN (EXEQUENTE)

JAYME EBURNEO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte credora para, no prazo de 05 

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

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

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

bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO KIYOSHI KINFUKU (REQUERENTE)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO LUIZ DAMBROS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003007-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA PAULA DA SILVA ARAUJO OAB - 003.849.621-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MACHADO (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: 

1003007-52.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANO RODRIGUES & CIA 

LTDA - ME REPRESENTANTE: JOANA PAULA DA SILVA ARAUJO 

EXECUTADO: CLAUDIA MACHADO Vistos. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, EMENDAR a petição inicial a fim de juntar 

cópia da sentença homologatória do acordo objeto da presente execução 

de título judicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 de outubro de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002480-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (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: 

1002480-37.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Analisando os autos verifico 

que a parte executada requereu o parcelamento do débito, com 

fundamento no artigo 916 do CPC. Vê-se que a parte exequente discorda 

do parcelamento da dívida, com fundamento no artigo 916, §7º do CPC 

(evento nº 15593580). É importante registrar que tenho adotado o 

entendimento de admissibilidade do instituto do parcelamento do débito 

perante o Juizado Especial Cível, inclusive na fase de execução de 

sentença, desde que com a anuência do credor, visando não afrontar os 

critérios da celeridade processual e da simplicidade. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pleito de parcelamento do débito (ID num. 15543454), 

considerando a manifestação do credor no evento 15593580. Assim, 

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

pagamento do valor remanescente, 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 
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de direito. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 9 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011237-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. A parte ré informa na 

petição num. 14817777 que efetuou o pagamento espontâneo da 

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

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010919-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMBOROWSKI E DOMBOROWSKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010919-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DOMBOROWSKI E 

DOMBOROWSKI LTDA - ME EXECUTADO: COGELTA-CONSTRUCOES 

GERAIS LTDA Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente de 

pesquisa ao Sistema INFOJUD, uma vez que, por ser uma medida que visa 

o fornecimento de dados e declarações sigilosas do contribuinte, deve ser 

adotada como medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso 

a caso. De fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a 

premente necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o 

interesse público que envolve a questão e, em especial, a demonstração 

de que a parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas 

as providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a diligência 

pretendida pelo credor não coaduna com os critérios norteadores dos 

Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da celeridade e da 

simplicidade. Por fim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta foram encontrados diversos 

veículos registrados em nome da requerida. No entanto, verifica-se que os 

veículos encontrados possuem inúmeras restrições judiciais já existentes, 

inclusive oriundas de créditos trabalhistas, tendo preferência na ordem de 

execução, consoante extrato anexo. Assim, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar nos autos, em dez dias, informando se possui interesse 

na efetivação da restrição e penhora dos veículos encontrados. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002126-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo e a parte Executada, devidamente intimada, 

não comprovou nos autos o pagamento da dívida remanescente. Certifico 

ainda, que procedo a intimação do Exequente, para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003049-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ACOSTA ORTEGA (REQUERENTE)

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003049-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANO ACOSTA ORTEGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Inicialmente, proceda-se a regularização da representação da 

requerente no sistema informatizado, de acordo com manifestação de ID 

num. 15824503. 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, 9 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

CLEIDE BRITTO BURGATT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000942-55.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ATACADAO S.A. EXECUTADO: CLEIDE BRITTO BURGATT 

Vistos. Trata-se de “Execução e Título Extrajudicial com Pedido de Tutela 

de Urgência – Liminar de Arresto” ajuizada por ATACADÃO S/A em face 

de CLEIDE BRITTO BURGATT, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Durante o tramite processual, as partes firmaram acordo (ID. 15287993). 

Vieram-me os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Primeiramente, DETERMINO a expedição de Alvará de Levantamento do 

valor bloqueado no ID 13715044, a ser depositado na conta apresentada 

no ID 15287993, pág.02. Outrossim, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes ao ID. 1587993 

e suspendo o feito até o dia 10/05/2020, para o cumprimento integral da 

obrigação descrita no acordo. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 

Decorrido o prazo de suspensão do processo (data 10/05/2020), intime-se 

a parte credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o acordo 

foi efetivamente cumprido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEISLA JULIANY DE MELO (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (RÉU)
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ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001469-36.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ROSA MARIA DE CASTRO RÉU: AVISTA S/A 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO Vistos. Trata-se de “ação 

declaratória de inexistência de débito para desconstituição de contrato c/c 

indenização por danos morais” aforada por ROSA MARIA DE CASTRO em 

face de A VISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, todos 

qualificados nos autos. Aduz a requerente que teve seu nome negativado 

no SERASA por iniciativa da ré em 19/05/2015, referente à suposta dívida 

no valor de R$367,34 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos), de 15/04/2015, sem que a referida dívida existisse. Relata, 

ainda, que nunca contratou com a empresa ré, isto é, jamais assinara 

nenhuma avença com a mesma, no sentido de solicitar prestação de 

serviços de emissão, utilização e administração de cartão de crédito, 

fornecidos pela ré, tampouco sabia da existência dessa empresa 

administradora de cartões de crédito. Diante do ocorrido, tratou a 

requerente procurar o PROCON desta Comarca para abrir procedimento 

administrativo contra o banco Itaú Unibanco (parte ré) e, a Administradora 

de Cartões A Vista, sendo que o banco Itaú respondeu que os dados da 

autora foram utilizados por terceiros para a emissão de cartão, que o 

cartão foi cancelado e que adotaria medidas no sentido de regularização 

da conta. Já a administradora de cartão respondeu que a autora não 

possui vínculo junto a empresa e esclarece que seu nome não consta nos 

órgãos de proteção pela referida empresa. Assim posto, requer seja 

declarada a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 367,34 com 

indenização por dano moral, visto que foi impedida de realizar compras no 

comércio local. Com a inicial (ID13273808), coligiram-se os documentos de 

ID13273815/13274242. Recebida a inicial ID13275804, foi designada 

audiência de conciliação e concedida a inversão do ônus da prova apenas 

no tocante a documentos que estejam em poder da parte contrária, sem 

acesso pela parte autora. Citado, a requerida apresentou contestação 

(ID14082369), alegando primeiramente, que a empresa Avista S.A. 

Administradora de Cartões de Crédito procedeu com a alteração da razão 

social da sociedade, passando para o nome de PAG S.A. MEIOS DE 

PAGAMENTO, assim, requer a retificação do polo passivo da demanda. No 

mérito, pugna pelo total improcedência dos pedidos iniciais, visto que a 

parte autora realizou o contrato em questão. Realizada audiência de 

conciliação, este restou inexitosa, não havendo conciliação entre as 

partes (ID14134902). A parte autora manifestou sobre as contestações no 

ID14680694. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relato. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Antes de tudo, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;(...) 

Pois bem, quanto a preliminar de retificação do polo passivo da demanda, 

acolho o pedido e determino a retificação do polo passivo da demanda, 

devendo constar como requerida a empresa PAG S.A. MEIOS DE 

PAGAMENTO e não a anteriormente incluída. Assim, não havendo outras 

preliminares a serem analisadas, passo ao mérito da questão. Apenas 

para situar a questão, trata-se de “ação declaratória de inexistência de 

débito, para desconstituição de contrato, com indenização por danos 

morais” aforada por Rosa Maria de Castro em face de Pag S.A. Meios de 

Pagamento, alegando, em síntese, que pretende a inexigibilidade da 

negativação de seu nome, visto que nunca realizou qualquer contrato ou 

avença com a requerida. A autora Rosa Maria de Castro sustenta que 

jamais celebrou qualquer contrato, no sentido de solicitar prestação de 

serviços de emissão, utilização e administração de cartão de crédito, 

fornecidos pela ré, que inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes, 

pois nunca contratou com a requerida qualquer operação financeira. De 

início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como 

prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como 

dispõe o art. 3º, § 2º da Lei nº 8.078/90. Nestes termos, a 

responsabilidade do estabelecimento bancário/prestador de serviços de 

cartão de crédito independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É 

somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a 

conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.” A 

responsabilidade do banco/instituição financeira, como escreveu VILSON 

RODRIGUES ALVES, na obra “Responsabilidade Civil dos 

Estabelecimentos Bancários” (Ed. Bookseller, 1ª ed., 1996), é objetiva, 

porquanto sua atividade é especializada e remunerada: “Ocorrido o 

inadimplemento contratual, ou adimplemento ruim, como se o banqueiro 

descumpre regra jurídica legal que determina a apresentação de 

documento ao devedor, ou não diligencia como era exigível para 

resguardo dos direitos do cliente, o só fato a ele atribuível é bastante a 

gerar-lhe a responsabilidade civil, sem que se demande ao lesado 

demonstração de culpa no suporte fático. Explicita-se esse rigor na 

composição do conflito entre o banco e o ofendido porquanto há oferta de 

prestação remunerada de serviços técnicos, com o dado da 

especialidade, o que sugere infra-estrutura organizacional e perícia, a 

ponto de não ser justificável se imponha ao lesado o ter de comprovar 

falha técnica, ainda que não-intencional” (fl. 79). Adiante, prossegue: “Se 

nas suas atividades os bancos comerciais prejudicam, não tem nenhuma 

relevância à indenização civil do prejudicado a perquirição de culpa no 

suporte fático, quanto à causalidade. É de todo impertinente a apreciação 

de culpa no dado antecedente ao dano,sendo irrelevante cogitar-se de 

culpa in iligendo ou de culpa in vigilando. Do mesmo modo, é sem base 

jurídica – para a responsabilização do banco frente ao prejudicado, 

frise-se – a verificação de culpa no dado conseqüente, porquanto 

absolutamente inócuo à composição do conflito o ter o órgão bancário 

agido ou não com imprudência, negligência ou imperícia” (pág. 80). Por 

força do disposto no art. 6º, VIII do CDC e art. 373, II, cabia a requerida o 

ônus da prova, porém, dele não se desincumbiu. Tanto que é 

inquestionável a falha da requerida ao não propiciar a devida e necessária 

diligência quando foi formalizar contrato de cartão de crédito em nome da 

autora, uma vez que, como ficou comprovado nos autos, uma terceira 

pessoa apresentou documentos falsos, tanto que a empresa requerida 

sequer trouxe aos autos os documentos que comprovam que a autora 

teria assinado e ou contratou qualquer serviço com a instituição 

financeira, aliás, não provou nem mesmo que a autora possui conta e/ou 

cartão de crédito na instituição financeira, apenas alegou atua com a 

necessária diligência e cautela tanto na contratação para a prestação de 

serviços de crédito quanto no fornecimento do mesmo, sem ao menos 

trazer aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações. 

Com a formalização do contrato com documentos falsos, por certo que a 

autora desconhecia a obrigação, e, além disso, seu nome foi inserido no 

cadastro de inadimplentes de forma totalmente indevida. Assim, resta 

incontroverso, que a autora sofreu dano moral, em razão do contrato de 

cartão de crédito formalizado por terceira pessoa, motivo pelo qual, 

também deve ser indenizada. Aí está a responsabilidade da requerida, que 

não foi diligente o suficiente quando formalizou o contrato, o que gerou a 

negativação do nome da autora, restando configurado o nexo causal com 

o prejuízo daí resultante. O dano moral é puro. O prejuízo independe de 

demonstração. Decorre da falta de diligência da requerida em conferir os 

documentos para celebração do contrato. Ademais, segundo o Superior 

Tribunal de Justiça, a pactuação de contratos com instituições 

financeiras/bancárias mediante fraude praticada por terceiro 

estelionatário, não afasta seu dever de indenizar, por constituir risco 

inerente à atividade econômica, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E 

DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CASO FORTUITO INTERNO. 

RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por 

terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica 

das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição 

financeira pelos danos daí advindos2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na 

hipótese em que o acolhimento danos daí advindos. da tese versada no 

recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos 

ao longo da demanda. 3. Agravo regimental conhecido para se conhecer 

do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento.” (AgRg no AREsp 

353.681/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014). “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO 

EXTRAPATRIMONIAL. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O 
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entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor 

estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos 

morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação 

se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 

razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 2. Desse modo, 

não se mostra desproporcional a fixação em R$ 33.900, 00 (trinta e três 

mil e novecentos reais), a título de reparação moral, porque o agravado, 

idoso, foi induzido a erro ao firmar contratos de empréstimos, quando 

acreditava estar assinando documentos destinados a realização da 

cirurgia que faria por conta de dois coágulos de sangue no cérebro, 

motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no 

presente feito, como bem consignado na decisão agravada. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 623.139/PA, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 

01/06/2015) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR 

ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Inviável em 

sede de recurso especial modificar o acórdão recorrido que entendeu 

caracterizado o dano moral, tendo em vista que a análise do tema 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado, nos 

termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O valor fixado a título de indenização por 

danos morais baseia- se nas peculiaridades da causa. Assim, 

afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão 

por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na 

hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. 

Agravo regimental não provido.”(AgRg no AREsp 373.809/DF, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/11/2013, DJe 28/11/2013). Sendo assim, diante dos fatores acima 

expostos e atento aos fatos da causa, tenho que a condenação da 

requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de dano moral, se traduz em montante justo e razoável, não se 

configurando em enriquecimento sem causa. Ante ao exposto, e por tudo 

mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para condenar a requerida, à título 

de indenização por danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

por considerar que este valor se afigura justo e razoável, sobre o qual 

incidirá correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso 

(negativação), e, consequentemente, DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica entre as partes, DETERMINANDO-SE o cancelamento 

definitivo do contrato FAT 2918740, lavrado em nome da autora. De 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. 

CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo 10% do valor da causa, conforme artigo 

85, §2º, do CPC). Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO 

e, uma vez pagas as custas eventualmente remanescentes, 

observando-se a Secretaria de Vara o que dispõe a CNGC/MT, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 196/2018     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 VALDETE ALVES DE 

SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada 

Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de compensatórias, nos dia s 27 e 

28.9.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA 

MENDONÇA, Matrícula nº 23808, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a 

função de Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível desta 

Comarca, nos dia s 27 e 28.9.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 8 de outubro de 2018.       MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL     DF/mgstable

 PORTARIA nº 196/2018

 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 VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, nos dia s 27 e 28.9.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, nos dia s 27 e 28.9.2018.

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

Barra do Garças, 8 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37788 Nr: 915-55.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Espólio de Wilmar Peres de 

Farias, Izaias Mariano dos Santos Filho, César Natal Magrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Ariane Gabriele Aparecida Santos - 

OAB:365679/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, RENATO FRAGA COSTA - OAB:12297-A/MT

 Vistos.

1.RETIFICO parcialmente a decisão de fl.517, porque na verdade existem 

duas execuções, uma de honorários advocatícios promovida pelo Dr. 

Izaias Mariano dos Santos Filho; a outra do débito principal, a ser 

deflagrada pelo Banco do Brasil.

2.Nesses termos, primeiramente em atenção ao pedido de fls.640/642, não 

tendo a parte contrária quitado voluntariamente o débito, Uma vez 

decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que o 

executado o tenha realizado, e considerando a ordem de preferência 

elencada no artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio 

do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do requerido.

3.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

4.Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

5.Já com relação ao Banco, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, CPC/2015.

6.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158434 Nr: 11050-48.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Ana Claudia Pompeu - OAB:OAB/SP 383.882, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) BANCO DO BRASIL S/A, 
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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):

 Cod. Proc.: 173273 Nr: 6439-81.2013.811.0004

 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: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO & LEÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) BANCO ITAÚ S/A DA 

COMARCA DE SÃO PAULO- UNIBANCO, para que efetue(m), no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento do valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216004 Nr: 467-28.2016.811.0004

 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: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, Vanio 

Cesar Picker Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcidio Primo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Celso Benício Junior 

- OAB:131896/SP, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296/MT, FELIPE 

VELASQUES AMARAL - OAB:13598, Taylise Catarina Rogério Seixas 

- OAB:15.483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ADELCIDIO PRIMO 

FERREIRA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 1.832,85(hum mil, oitocentos e 

trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 861,33(oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), 

referente à custas, e R$ 971,52(novecentos e setenta e um reais e 

cinquenta e dois centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 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 link: 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208928 Nr: 8861-58.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Caetano Pagnussatto

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, para que 

efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 440,04(quatrocentos e quarenta reais e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21(trezentos e três 

reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 136,83(cento e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 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 link: 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21774 Nr: 1017-48.2001.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Guadagnin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) RÉU (S) BANCO DO BRASIL S/A, 

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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155906 Nr: 8022-72.2011.811.0004

 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: Eliezer Kaktin dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Eliane John - 
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OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BV FINANCEIRA S/A 

- CRÉDITO, FINANCIAMENTO & INVESTIMENTO, para que efetue(m), no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 440,04(quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21(trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 136,83(cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove 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 link: 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.: 266436 Nr: 17028-93.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdM, ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) CARLOS BARBOSA 

MENESES, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 367,99(trezentos e sessenta e 

sete reais e noventa e nove centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

367,99(trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), 

referente à custas e o valor correspondente a R$ 45,41 (quarenta e cinco 

reais e quarenta e um 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 link: 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 taxas, 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165052 Nr: 7003-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Fernanda Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kata Entulhos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Jairo Gehm - OAB:16.063

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) KATA ENTULHOS 

LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 917,79(novecentos e dezessete 

reais e setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

491,13(quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos), referente à 

custas, e R$ 426,66(quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove 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 link: 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271295 Nr: 1817-80.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 59/93 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161065 Nr: 1887-10.2012.811.0004

 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: Marina de Queiroz Cozza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uedson Alves Lira, Edson de tal, Espólio de 

Lauro Soares de Assis, Elke Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Magurno Fernandes - 

OAB:97.217-MG, Denis Cavalcante Pereira - OAB:17548/O, 

KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:39766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilvan da Silva Maia - 

OAB:GO 14.564

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação do autor 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 270800 Nr: 1519-88.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES DE MELO

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do réu, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial de fls. 56/56v, no prazo de 10 ( dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271325 Nr: 1846-33.2018.811.0004

 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: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 52/91 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244344 Nr: 2299-62.2017.811.0004

 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: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON SOARES LELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 51, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274066 Nr: 3581-04.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Aparecida Fim de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO HENRIQUE TADEU 

CAPELLO - OAB:206793/SP, JOSE EDUARDO CARMINATTI - 

OAB:73573

 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 intimação do senhor perito , no valor de R$ 

18,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230720 Nr: 9560-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdSSM, EMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 162, § 4º do CPC, 

abro vistas a Defensoria Publica, para manifestação sobre a certidão de 

fls 57, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191677 Nr: 11494-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Lucas de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alexandre Lucas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 34 e SUSPENDO o processo por 120 (cento e 

vinte) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150686 Nr: 457-57.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmiro Vilela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gansalves de 

Resende - OAB:6272

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 457-57.2011.811.0004, 

Protocolo 150686, 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.: 165035 Nr: 6980-51.2012.811.0004

 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: José de Jesus Mendes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Manoel Divino Pereira Brito, Júlia Renata Sampaio Martins, Sérgio 

Alves Souza, Thiago Nery Furlani, Paulo Dias dos Santos, Tatiane Cristina 

de Freitas Dias

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 6980-51.2012.811.0004, 

Protocolo 165035, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234424 Nr: 12324-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 12324-71.2016.811.0004, 

Protocolo 234424, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51650 Nr: 1409-46.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. Barrichello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDSON AZOLINI, 

para devolução dos autos nº 1409-46.2005.811.0004, Protocolo 51650, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177315 Nr: 11522-78.2013.811.0004

 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: Edmundo Senna Pereira, Maria Aparecida dos Santos 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Darci Rodrigues Vilela, Judith Dias Teixeira Esteves, Charles 

Magdo Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Denise Castro Vilela - OAB:15704/MT, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALLEX SANDRO 

MINGOTI RÊGO, para devolução dos autos nº 11522-78.2013.811.0004, 

Protocolo 177315, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23719 Nr: 562-83.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dom Bosco Ltda, Orlando Alves 

Teixeira, Dalton Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANI INÁCIO DE LIMA - 

OAB:8026-A, THANYA ALVES MARTINS - OAB:OAB/GO 21.485, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar que o termo de penhora já está expedido nos autos, para Vossa 

Senhoria tomar as providencias determinada na decisão de folhas 671, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186890 Nr: 7779-26.2014.811.0004

 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: Dalton Siqueira, Eli Teixeira de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Logo, REFUTO a preliminar vergastada de falta de interesse 

processual.11.Não havendo vícios processuais a serem sanados de 

ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.12.INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.13.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255386 Nr: 9840-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norival Rico Filho, Cynthia Regina Donche-Gay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves 

de Santana, Alexandre Rico, Maina de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Adamczik - OAB:28721-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZIK - OAB:3391-A, FABIANO EMILIO BRAMBILA NERI - 

OAB:243903, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B, Márcio 

Luiz Niero - OAB:PR 11.333, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 24.Diante do exposto e de tudo que consta nos autos, CONHEÇO dos 

embargos declaratórios, pois tempestivos (fl. 774), porém, NEGO 

PROVIMENTO, por não haver qualquer omissão ou erro material no julgado. 

25.INDEFIRO o pedido de fls. 626 e 732, item 1. 26.Diante da existência de 

reconvenção, REMETA-SE os autos ao Cartório Distribuidor para as 

devidas anotações (art. 286, parágrafo único, CPC/2015), e se for o caso 

proceder com os cálculos das custas (art. 1.222 da CNGC). 27.Se houver 

necessidade de recolhimento de custas, INTIME-SE o reconvinte/requerido 

para recolher, no prazo de 15 (quinze) dias.28.Após, já existindo 

manifestação da parte reconvindo/autor, voltem-me conclusos para 

deliberação.29.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98027 Nr: 3035-27.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 

do Brasil - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15.228 - MT, Luciano Luís Brescovici - 

OAB:6814-B/MT, Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785-DF

 VISTOS.

 1. Elaborado o demonstrativo de cálculo do valor remanescente do débito 

pelo Contador Judicial (fls. 537/542).

 2. Em atenção à lealdade processual, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem sobre os cálculos, no prazo 5 (cinco) dias sucessivos, sob 

pena de preclusão.

 3. Em seguida, voltem-me conclusos para, se for o caso, homologação 

dos cálculos.

 4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185940 Nr: 7040-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira, Eli Teixeira de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 17.Diante do exposto e de tudo que conta nos autos, REFUTO as 

preliminares de falta de outorga uxória e de litispendência. 18.Não 

havendo vícios processuais a serem sanados de ofício, DOU O FEITO POR 

SANEADO.19.CERTIFIQUE-SE a intimação dos requeridos quanto ao 

determinado à fl. 98, no que refere as provas pretendidas. Se negativo, 

proceda-a.20.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92090 Nr: 5921-33.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 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: André Costa Ferraz - 

OAB:SP/271.481-A, Gracielle de Almeida Campos - OAB:10847/MT, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419

 22.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta acolho 

parcialmente o pedido do Exequente para ARBITRAR os HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser quitado pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em favor de requerente ADALBERTO ALVES DE 

MATOS, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

publicação desta decisão. 24.CONDENO o requerido no pagamento de 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor acima arbitrado, 

com fundamento no artigo 85, §§ § 1 e 2º, do CPC.26.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203820 Nr: 5958-50.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Alves da Silva, Maria José Maia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Jeronima Beatriz 

Jesus Goveia Zampieri, Mauro Luiz Zampieri, Daniel Oliveira do Carmo, 

Meiry Pereira Carvalho do Carmo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Gloria Carmo 

Carvalho - OAB:13.722/MT

 VISTOS.

1. Intime-se a parte autora para se manifestar ou requerer o que entender 

de direito acerca da certidão de fls. 143, no prazo de 15 dias, sob pena de 

Extinção.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191218 Nr: 11186-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Humberto Nogueira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifica-se que a parte exequente interpôs 

Agravo de Instrumento nº 1004583-04.2018.11.0000 às fls. 236/256.

 2. Por conseguinte o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

proferiu decisão às fls. 271/277 em que o recurso foi parcialmente 

provido, a fim de que “o Banco Agravado seja condenado a pagar multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC, bem como honorários aadvocatícios em 

favor do Agravante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a 

ser apurado pela contadoria jurídica.”

 3. Assim, REMETAM-SE os autos ao contador judicial para atualizar o 

valor devido, bem como para que conste o valor dos honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado e a 

multa provista no art. 523, § 1º do CPC.

4. Após, INTIME-SE a parte executada no prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217420 Nr: 1286-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Automóveis, Luiz Paulo Carloni Filho, 

Carlos Roberto Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janderson Memória Ramos - 

OAB:MT 16.953, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Fran Karlos de Oliveira - OAB:21.222 

OAB/MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Ricardo 

Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 VISTOS.

1. INTIME-SE o requerente pessoalmente, para no prazo 05 dias, requeira 

o que lhe for de direito, visando o prosseguimento do feito, sob pena de 

ser considerada a sua desídia, com consequente extinção e arquivamento 

do feito por abandono da causa, conforme dispõe o Art. 485, § 1°, do 

CPC/2015.

 2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251114 Nr: 7063-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Martins de Sousa Filho

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179181 Nr: 1212-76.2014.811.0004
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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: Espólio de Milton Pelegrini, Suely Tomaz Pelegrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros Cia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145, Suely Tomaz Pelegrini - OAB:14124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17210-A/MT

 Vistos.

1. Verifica-se que a apólice do seguro juntada pelo requerido é ilegível (fls. 

160/164). Deste modo, INTIME-SE a parte demandada para juntar aos 

autos o contrato do seguro (apólice) de forma legível e na ordem correta 

das páginas. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279034 Nr: 6651-29.2018.811.0004

 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: Wanderson Alves Medrado

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 14h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

3. Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242452 Nr: 1043-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): Auto Socorro Pit Stop Ltda Me, Cássia Santos 

Manciolli, Cláudio Aparecido de Oliveira, Omar de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.Frente ao exposto, DETERMINO a intimação do exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a via original do título de 

crédito objeto da demanda, sob pena de extinção da ação (art. 801, 

CPC/2015).6.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251654 Nr: 7439-77.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior, Cláudio 

Aparecido de Oliveira, Auto Socorro Pit Stop Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 Vistos.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO 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.: 281171 Nr: 7841-27.2018.811.0004

 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: Monica Fernanda Dias Morais Cardoso, Reinaldo 

Trindade Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Coelho de Souza, Marileide Mesquita de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifica-se que o requerido Sr. ENÉSIO COELHO 

DA SILVA foi devidamente citado às fls. 54, conforme teor de certidão de 

fls. 55.

 2. Contudo constata-se que a cônjuge do requerido, a Sra. MARILEIDE 

MESQUITA DE SOUZA não lavrou assinatura no mandado, nem 

mencionada na certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 55.

3. O Município de Barra do Garças-MT

 às fls. 56 manifestou pela ausência de interesse no feito.

4. Às fls. 62 o Procurador do Estado requereu a dilação de prazo de 30 

(trinta) dias, bem como a remessa dos autos à Procuradoria Geral do 

Estado.

 5. A União manifestou às fls. 63 não possuir interesse nesta lide.

6. A petição de fls. 66 da União é a mesma que se encontra às fls. 61.

7. Ante o exposto, certifique-se o Sr. Oficial de Justiça responsável pela 

certidão de fls. 55 se houve a citação da ré, Sra. MARILEIDE MESQUITA 

DE SOUZA, e em caso negativo proceda-se com a citação da mesma.

8. Após, cumprido o determinado ao Sr. Oficial de Justiça, REMETAM-SE 

os autos a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 183, § 1º do CPC.

9. DEFIRO o pedido de dilação de prazo colacionado às fls.62 e, por 

conseguinte, DETERMINO a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

10. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213201 Nr: 11372-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Sanchez

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de intimação por hora certa, tendo em vista as 

considerações do Oficial de Justiça à fl. 47 e os fundamentos do 

exequente à fl. 48.

 2. INTIME-SE o executado VALDIR SANCHEZ por hora certa, no endereço 

da declinado à fl. 21, devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os 

passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

3. Feita a intimação, deverá a Escrivã ou o chefe de secretaria enviar 

carta ao requerido, executado ou interessado, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência, no prazo de 10 
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(dez) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos (art. 254, 

CPC/2015).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276830 Nr: 5300-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Otacilio Lopes Meirelles, Paulo Moises Lopes 

Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Meirelles Mattos Rodrigues, Adauto 

Lima Meirelles, Lindomar Lima Meirelles, Silvio Luiz Lima Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Às fls. 61 foi facultado à parte autora para que emendasse a inicial sob 

o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de efetuar o recolhimento das custas 

processuais, tendo em vista o seu indeferimento.

2. Entretanto constata-se no teor de certidão de fls. 63 que a parte autora 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação nos autos.

3. Após ser intimado pessoalmente (fls. 66/67) para dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção do processo, o requerente apresentou 

petição às fls. 70/71 pleiteando pela reconsideração do pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita.

 4. Por conseguinte, como o pedido fora indeferido anteriormente às fls. 

61, bem como a parte autora não apresentou documentos hábeis que 

comprovassem a hipossuficiência alegada FACULTO o parcelamento das 

despesas processuais, conforme disposição do art. 98, § 6º, do CPC e 

art. 76, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com redação dada pela Emenda Regimental nº25/2016- TP, sob pena de 

cancelamento da distribuição da inicial (art. 290 do CPC).

5. Consigno que o autor deverá pagar o valor das custas e taxas iniciais 

do processo em 03 (Três) parcelas, com vencimento até o 5º dia útil de 

cada mês.

 6. Assim, Remetam-se os autos ao Cartório do Contador/Distribuidor para 

calcular o valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias de 

pagamento.

 7. Em seguida, intime-se, imediatamente, para quitar a primeira parcela. 

Caso o autor deixe de quitar a parcela referente às despesas 

processuais, o feito será extinto, com cancelamento da distribuição, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil.

8. Após, voltem-me conclusos.

9. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214718 Nr: 12280-86.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. L. Construtora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brashop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ANDREI ZUCCO - 

OAB:10134

 9.Posto isto, indefiro a preliminar às folhas 29, item a. Da falta de 

condições de procedibilidade da ação... 15.Posto isso, rejeito a preliminar 

arguida pelo suplicado. 16.Por ausência de irregularidade processual, 

DECLARO O FEITO SANEADO. 17.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/2015.18.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. 19.Após, voltem-me 

conclusos.20.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232665 Nr: 10967-56.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Faria Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Ferreira Mendes - 

OAB:27.764, Marystella Leão Guimarães - OAB:38159, RODNEI 

VIEIRA LASMAR - OAB:19114/GO

 14.Diante disso o presente feito perdeu totalmente o seu objeto, por perda 

superveniente do interesse de agir, motivo pelo qual, JULGO EXTINTO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, 

CPC/2015.15.Considerando o princípio da causalidade, CONDENO a parte 

embargada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 

85, §2º, CPC/2015.16.TRANSLADE-SE cópia dessa decisão para os autos 

principais - Cód. 89321, em apenso.17.Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE com as cautelas de 

praxe.18.Expeça-se o necessário.19.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205403 Nr: 6822-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brashop S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Andrei Zucco - 

OAB:10134/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 Visto.

1. Dê-se ciência ao Executado acerca da manifestação e documentos 

acostados às folhas 69/79.

 2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89321 Nr: 3205-33.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Faria Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro da Silva Lopes - 

OAB:9376/MT, RODNEI VIEIRA LASMAR - OAB:19114/GO, Vinicius de 

Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 Vistos.

1. INTIME-SE o executado, por meio do patrono constituído nos autos, para 

regularizar sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

processo correr a sua revelia (art. 76, §1º, II, CPC/2015).

 2. Após, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada 

do débito (art. 524, CPC/2015) e requer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246815 Nr: 4096-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Morzelle

 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: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 
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Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

1. Devidamente citados, os executados não efetuaram pagamento ou 

interpuseram embargos à execução, conforme certidão de fl. 119.

2. A parte exequente pugna à fl. 194 pela expedição de mandado de 

avaliação dos imóveis com as matrículas sob o nº 36.382 e nº 48.425, 

ambas do C.R.I. de Barra do Garças.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Frente ao exposto, DEFIRO o pedido de fl. 194, devendo a Nobre 

Gestora expedir certidão a fim de averbação e registro da penhora nos 

imóveis matriculados sob o nº 36.382 e nº 48.425, ambos no C.R.I. desta 

cidade, com posterior intimação do exequente para retirá-la e proceder 

com os atos necessários, nos termos dos artigos 838, 844 e § 1º do artigo 

845 do CPC/2015.

5. Deverá o exequente no prazo de 90 (noventa) dias juntar aos autos as 

certidões dos imóveis constando a averbação da penhora nas referidas 

matrículas.

6. Após a comunicação da averbação, deverá ser procedida a intimação 

da parte executada para fins do art. 914 e ss. do CPC/2015.

7. Cumpridas as deliberações acima, voltem-me conclusos para análise do 

pedido de avalição do bem.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230809 Nr: 9633-84.2016.811.0004

 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: Tamburi Construções e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR Importados & Premoldados Ltda EPP, WR 

Construções Ltda EPP, Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva Leite, 

Wesley Morais Leite, WR Construçoes & Prestações de Serviçõs Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, 

Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087, Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - 

OAB:21.101

 14.Diante do exposto, INTIMEM-SE as requeridas WR IMPORTADOS & 

PREMOLDADOS LTDA EPP, WR CONSTRUÇÕES LTDA EPP e WR 

CONTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA EPP para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentarem o valor da causa na reconvenção 

proposta, recolherem as custas da reconvenção e apresentarem 

fundamentos hábeis a contrariar a medição de fls. 2699/2732, sob pena 

de cancelamento da distribuição da reconvenção e, quanto a medição, 

preclusão.15.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164197 Nr: 5930-87.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidson Elias Costa - ME, Cleibson Elias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. A parte autora requer a suspensão da Ação pelo prazo de 01 (um) 

ano, com fulcro no art. 921, §1º, do CPC/2015, alegando que todas as 

tentativas de localização de bens pertencentes ao executado foram 

infrutíferas.

 2. Todavia, verifica-se que à fl. 91 foi deferida a consulta junto ao sistema 

RENAJUD e conforme documentos anexos foram encontrados bens e 

realizada à restrição de transferência.

 3. Isto posto, INDEFIRO o pedido de suspensão, tendo em vista a diligência 

positiva junto ao sistema RENAJUD (fls. 92/93) e, por conseguinte, 

determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca dos bens localizados, sob pena de 

desconstituição da penhora.

 4. Consigno que compete à parte promover os atos necessários à 

localização dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o 

Judiciário não possui meios para apontar o local onde os veículos se 

encontram para fins de eventual penhora.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249686 Nr: 5964-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Aquina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuziamar Gonçalves da Cruz, Arlen 

Vasconcelos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Tendo em vista que a tentativa de citação do réu, Sr. ARLEN 

VASCONCELOS VIEIRA, por oficial de justiça restou infrutífera (certidão – 

fls. 31), a autora pugna às fls. 37 pela citação do mesmo no endereço 

atualizado via correio.

2. DEFIRO o pedido de citação via correios por AR/MP do réu, Sr. ARLEN 

VASCONCELOS VIEIRA no endereço indicado às fls. 37, conforme o art. 

246, I, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214135 Nr: 11933-53.2015.811.0004

 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: Reinaldo Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 357, §1º, CPC/2015, a parte requerida requereu 

ajustes no despacho saneador, para o fim de ser realizada perícia no 

hidrômetro objeto da discussão nessa ação (fl. 87). E razão assiste ao 

demandado, sendo necessário abrir a instrução processual visando aferir 

a regularidade do aparelho (hidrômetro) instalado junto à residência do 

autor.

 2. Desta feita, NOMEIO como perito a empresa FORENSE LAB, podendo 

ser encontrada no endereço Ed: Helbor Dual Business Office & Corporate, 

sala 1405 - Av. Dr. Hélio Ribeiro, N° 525 - Bairro Alvorada - CEP N° 

78.048-250 - Cuiabá/MT, ressaltando que o ônus da perícia recairá ao 

requerido.

 3. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).

4. 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).

5. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

6. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

com fundamento no art. 95, CPC/2015, por ter o requerido pugnado pela 

perícia, INTIME-SE-O a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias deposite os 

valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

7. 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.

8. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

9. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de nova 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.
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10. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279768 Nr: 7083-48.2018.811.0004

 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: Amarildo Venâncio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Bernardes Guimarães Prudente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/O, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Compulsando os autos verifico que o AR/MP contendo carta citatória 

para a requerida foi juntado às fls. 74.

2. Às fls. 77 a parte autora requereu a cetificação do decurso de prazo de 

apresentação de defesa, após seja decretada a revelia da mesma e o 

feito julgado antecipadamente.

3. DEFIRO o pedido a) das fls. 77.

 4. Assim, CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora se transcorreu o prazo para a 

parte ré apresentar contestação nos autos.

5. Após, voltem-me conclusos para outras deliberações.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225665 Nr: 6276-96.2016.811.0004

 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: Israel Filó, Cleide Maria de Souza Filó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Teixeira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA interposta por ISRAEL FILÓ e 

CLEIDE MARIA DE SOUZA FILÓ em face GILBERTO TEIXEIRA DE ABREU.

2. AFASTO a preliminar de carência da ação, porquanto, através da 

emenda à inicial de fls. 39/41, os autores delimitaram e especificaram a 

área objeto da ação e não se trata da área do lote 28A, mas sim do lote 

28. Ademais, a propriedade do imóvel é questão de mérito, a qual deverá 

ser analisada no momento adequado.

3. Quanto à prescrição aquisitiva, esta prescinde de instrução probatória, 

razão pela qual também analisada em futura decisão meritória.

4. Não havendo vícios processuais a serem sanados de ofício, DOU O 

FEITO POR SANEADO.

5. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231253 Nr: 9932-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdFDB, DBdFDB, LBdF, JBdFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) LUCIANA BARROS DE 

FREITAS, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 68,39(sessenta e oito reais e 

trinta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 47,15(quarenta e 

sete reais e quinze centavos), referente à custas, e R$ 21,24(vinte e um 

reais e vinte e quatro centavos), referente a taxa. 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 link: 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): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191677 Nr: 11494-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Lucas de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alexandre Lucas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269877 Nr: 932-66.2018.811.0004

 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: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 932-66.2018.811.0004 (CÓD. 269877)

Intime-se o autor para que providencie o depósito do diligenciado Sr. 

Oficial de Justiça, a fim de citar a parte requerida, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil.

 Para que o prazo decorra sem prejuízo, redesigno a audiência aprazada 

para o dia 14.11.2018 às 09h00min, em conformidade com o art. 334 do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164058 Nr: 5779-24.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Junqueira, Fabiana Junqueira, Silvana 

Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nivaldo Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da inventariante nomeada trazer aos autos certidão negativa de 

débitos fiscais junto à Fazenda Pública Municipal em nome do de cujus 

Nilvado Junqueira, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para 

comparecer na Secretaria a fim de assinar o Termo de Compromisso de 
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Inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269877 Nr: 932-66.2018.811.0004

 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: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e 

sessenta reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175258 Nr: 8894-19.2013.811.0004

 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: Rubens Elias Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oscalina Leonidas de Sousa, 

Alessandra Leônidas de Sousa, Gutierres Leonidas de Sousa, Ronite 

Leonidas de Sousa, Roseane leonidas de Sousa, Ozane Leonidas de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

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

OAB:MT 5.880-A

 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 requerido/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

105/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282982 Nr: 8875-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Cardoso da Silva, Cristina da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação dos requerentes, para no prazo de CINCO dias, comparecer na 

Secretaria a fim de subscrever todas as laudas do pedido de divorcio 

consensual c/c guarda, alimentos e partilha de bens, conforme cota 

ministerial de fls. 17/18 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187328 Nr: 8152-57.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHdSC, EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marília Carolina Mota - 

OAB:21.206, PAULA GRAZIANE DELMONDES - OAB:17.744/MT

 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 executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de fls. 107/108, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286993 Nr: 11221-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Brito Pereira, Kamilla Chagas Silva Britto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11221-58.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 286993

Vistos.

Considerando que os requerentes não apresentaram comprovante de 

pagamento das custas devidas ou demonstrativos hábeis de renda, que 

comprovem a carência financeira e a necessidade de deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código 

de Processo Civil -, INTIME-OS para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 05 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286772 Nr: 11095-08.2018.811.0004

 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: Aeliton Magno Jorge Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sainne Nascimento Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dijalma da C. 

Rodrigues - OAB:44951/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11095-08.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 286772

Vistos.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas ou demonstrativos hábeis de renda, que 

comprovem a carência financeira e a necessidade de deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código 

de Processo Civil -, INTIME-O para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 05 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288219 Nr: 11976-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGJdF, VGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11976-82.2018.811.0004 – Código 288219

Vistos.

Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora.

Intime o executado para em 03 (três) dias pagar, provar que já o fez, ou 

justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento, nos termos do artigo 

528 do Código de Processo Civil, sob a pena de ser decretada sua prisão 

civil.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 77939 Nr: 1445-83.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Almeida do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Autos n° 1445-83.2008.811.0004 (Código: 77939)

Vistos.

Considerando o transcuro do prazo desde a manifestação de fls.250/252, 

resta prejudicada a análise do requerimento de suspensão.

Dessa forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

abra-se vistas ao autor para, querendo, impugnar a presente execução, 

observadas as disposições do §2º do artigo supracitado.

Após, diga o autor e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93262 Nr: 7066-27.2009.811.0004

 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: Elaine Ramos Lima, Ayná Vitória Ramos de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT, Jannira Laranjeira Siqueira Campos Moura - 

OAB:9549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6132, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, Rodrigo Xavier 

Guimarães - OAB:MT 15.338

 Autos nº 7066-27.2009.811.0004 – Cód: 93262

VISTOS.

Ante a certidão de fls. 863, revogo parcialmente a decisão de fls. 862, 

fazendo constar:

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

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

Não sendo impugnada a execução, voltem-me para homologar os cálculos 

e ordenar expedição de requisição.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 24 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160987 Nr: 1771-04.2012.811.0004

 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: AAM, Antônio Rego Mourão, Lucinete Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

Indefiro o pedido referente ao bloqueio via sistema BacenJud.

Intime-se a executada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas proveja 

os meios necessários para o deslocamento e permanência da requente 

para a realização da perícia, bem como que a parte executada apresente 

nos autos as medidas providenciadas, sob pena de bloqueio.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200040 Nr: 3784-68.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à 

remuneração do (a) Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como 

para condenar o Requerido no pagamento das diferenças pretéritas, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular 

liquidação de sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora atualizados pela remuneração oficial da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme recente 

entendimento STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).22.FIXO 

como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação 

ocorrida e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou 

seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.23.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 24.Tendo em vista 

a sucumbência do requerido, CONDENO-O no pagamento dos honorários 

advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, 

na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015.25.DEIXO de determinar a remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é 

certo que o valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) 

salários-mínimos (art. 496, §3º, III, CPC/2015).26.Transitada em julgado, 

caso nada mais seja requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações 

devidas.27.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 19 de setembro de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219286 Nr: 2365-76.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stenio Rodrigues Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:15511/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798/MT

 VISTOS.

Intime-se a parte executada, expedindo mandato de intimação, conforme o 
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art. 275 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, para que esta manifeste 

sobre o laudo de avaliação e ainda regularizar a representação 

processual.

Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para manifestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 219286 Nr: 2365-76.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stenio Rodrigues Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:15511/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798/MT

 I – Oficie-se ao juízo deprecante.

 II – Proceda a avaliação dos bens das certidões de fls. 70/132.

III – Da avaliação, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 199751 Nr: 3582-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário de Oliveira Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 199751 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto. No ato do cumprimento do 

alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se 

irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 

09.10.2018, alterando o regime para o semiaberto. Incabível indulto, uma 

vez que a soma das penas privativas de liberdade ultrapassam o limite de 

08 (oito) anos, previsto no art.1º, inciso III, do Decreto nº 9.246/17. 

Incabível a comutação, uma vez que o reeducando não cumpriu 1/3 (um 

terço) da pena até 25.12.2017, não preenchendo o requisito objetivo 

previsto no art. 7º, inciso I, alínea b, do Decreto nº 9.246/17. Intime-se. 

Cumpra-se. . Barra do Garças, 09.10.2018 Augusta Prutchansky Martins 

Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283534 Nr: 9224-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Pereira dos Santos, Jheniffer Gomes 

Rocha, Rodrigo Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 283534 3) Da análise da resposta As defesas dos 

acusados Leonardo Pereira dos Santos, Jheniffer Gomes Rocha e Rodrigo 

Marques de Oliveira, reservaram o direito de manifestar sobre o mérito em 

momento oportuno. Não alegadas preliminares, questões de mérito, nem 

hipóteses previstas no art. 397, do CPP, não é o caso de absolvição 

sumária. 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de fls.01-D/01-G; b) Defiro o 

pedido Ministério de fl.01-C/01-F, quanto à oitiva das testemunhas 

descritas no item 6, 7 e 8, nos termos do art. 209, caput, do CPP; c) 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05.12.2018 às 

14h00min; d) Intimem-se; e) Cumpra-se; Barra do Garças, 09.10.2018 

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284803 Nr: 9963-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de Souza, Michael Robb Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão Autos de cód. 284803 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-C/01-E; b) Vista ao Ministério Público, quanto ao pedido de fls.81/82, 

nos termos do art. 120, §3º, do CPP. c) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01.11.2018 às 17h30min; d) Intime-se a acusada 

Ana Paula de Souza no endereço referente a “Rua k, Q 21, Lt 12, Bairro 

Dolar Ville, na cidade da Barra do Garças-MT”, conforme fl.73/75. e) 

Intimem-se; f) Cumpra-se; Barra do Garças, 09.10.2018 Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 185156 Nr: 6416-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Elias Gomes Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 6416-04.2014.811.0004 – Cód. 185156

Vistos, em correição.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias (CPP, art. 601).

3. Oferecidas (CPP, art. 600), ao Ministério Público para contrarrazoar.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 185156 Nr: 6416-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Elias Gomes Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresentar as razões da apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272329 Nr: 2534-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresentar as razões da apelação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes
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 Cod. Proc.: 236356 Nr: 13692-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUETÔNI ALVES SOBRINHO, Filiação: 

Sebastiana Maria Alves e Ilton Alves Sobrinho, data de nascimento: 

28/03/1971, brasileiro(a), natural de Baliza-GO, convivente, serviços 

gerais, Telefone 99219-2143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, art. 

5º, III e art. Art.7º, I da Lei nº 11.340/2006

Despacho: Autos n. 13692-18.2016.811.0004 – Cód.: 236356Vistos, 

etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por edital, com prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 396, caput).Na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 11 de dezembro de 

2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza 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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 03 de abril de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237331 Nr: 14326-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO RODRIGUES VIEIRA, Rg: 837169, 

Filiação: Luzivan Barbosa Vieira e Cicero Rodrigues da Silva, data de 

nascimento: 19/03/1984, brasileiro(a), natural de Formoso do Araguaia-TO, 

convivente, vaqueiro, Telefone 66 99940-1845. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela prática dos delitos 

descritos no art. 129,§9º e art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do 

código Penal , c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 21 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ALMERINDA DA SILVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012842-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDA KARINE MACHADO SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça, informando o atual endereço da parte reclamada para fins de 

citação e intimação, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012186-36.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

NAIR TERESINHA BECKER MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 410,72 (Quatrocentos e dez reais e setenta e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012438-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARAUJO PINHEIRO (EXEQUENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON CASTRO DOS SANTOS (EXECUTADO)
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1- Sentença lavrada nos termos do art. 490 do CPC, c/c art. 38, última 

parte, da Lei 9.099/1995. 2- Após fracasso na averiguação de bens 

passíveis de penhora pelos Sistemas Bacenjud e Renajud, não foram 

localizados bens de propriedade do executado através dos sistemas 

online, e sendo o exequente intimado, o mesmo reiterou pedido de penhora 

online via sistema Bacenjud. 3. Inegável e legítimo o anseio do exequente 

em pleitear bloqueio em ativos financeiros pelo sistema BacenJud para a 

satisfação de seu crédito, todavia, tendo sido realizada recente consulta 

pelo mencionado sistema, sem sucesso, entende-se que reiterar a 

tentativa de bloqueio online repetidamente mostra-se contraproducente, 

sobrecarregando os serviços deste Juizado. 4. Neste prisma, não é 

razoável que se reitere o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos 

financeiros em curto lapso temporal, principalmente quando não há nos 

autos, comprovação na mudança da situação financeira da parte 

executada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - 

PENHORA VIA BACENJUD - CONSULTA INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA DO EXECUTADO - INVIABILIDADE. DECISÃO CORRETA. 1) - 

Havendo tentativa anterior de realizar o bloqueio via BACENJUD, que se 

mostrou infrutífera, incabível nova tentativa de penhora sem a 

comprovação de alteração na situação econômica dos executados. 2) - A 

mera alteração da razão social não gera a conclusão de que teria havido 

mudança na situação financeira dos executados. 3) - Recurso conhecido 

e não provido. (Acórdão n.708462, 20130020158757AGI, Relator: 

LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

28/08/2013, Publicado no DJE: 05/09/2013. Pág.: 159.)” 5. Pelo exposto, 

não tendo o credor demonstrado interesse no sentido de penhorar o 

imóvel encontrado ou apresentado outros bens do devedor suscetíveis de 

penhora, vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade 

de meios para saldar a dívida, causa de extinção da execução por 

ausência de condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 

53, §4º da Lei 9.099/95. 6- Assim sendo, diante da impossibilidade no 

prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la, eis porque julgo, com 

espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 7- Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 8- Expeça-se certidão de dívida conforme 

preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o requerente possa, 

quando souber que há bens passiveis de penhora em nome do requerido 

ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 9- Após 

o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento 

dos autos. 10- Publique-se, registre-se, intime-se. 11- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012680-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER (REQUERIDO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para manifestar acerca da Exceção de 

Pré-Executividade apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012964-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FERREIRA (REQUERENTE)

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

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 a 

custas, e R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), referente à 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001758-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS AVILA VASCONCELOS (REQUERENTE)

CASSIO HENRIQUE DA MATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

MANOEL MESSIAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 17:00/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012405-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSINOMAR MACIEL GONCALVES (EXEQUENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NOBREGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECIR ZULIAN (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA KASSAOKA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 23/11/2018 Hora: 16:40/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON FLORES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 26/11/2018 Hora: 12:40:40/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO (ADVOGADO(A))

JOSILENE MENDES SANTANA OLIVEIRA (REQUERIDO)
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Autos nº 8010371-33.2016.811.0004 Pólo Ativo: JULIO CARVALHO 

VILLELA Pólo Passivo: JOSILENE MENDES SANTANA OLIVEIRA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte Autora, em 

resumo, que a reclamada juntamente com outras oito mulheres 

encaminharam uma carta para o Brigadeiro do Ar em Brasília/DF, 

denegrindo sua imagem, tendo em vista que em uma reunião ocorrido em 

janeiro/2015, somente com esposos/permissionários, foi determinado que 

o uso da piscina e quadra de esportes do clube somente poderiam ser 

utilizados por moradores da Vila, o que causou polêmica entre as 

mulheres, sendo que no conteúdo da carta existem situações não 

determinadas pelo comandante. Na contestação, a Reclamada em resumo 

aduz que encaminhou a carta a Brigada buscando melhorias para a Vila 

em que reside, sendo que na época o autor era administrador, e não 

realizando as mesmas, buscou tais melhorias em instância superior, mas 

que em nenhum momento teve intenção de causar nenhum 

constrangimento ao autor, devendo o presente feito ser julgado 

improcedente. Em decorrência de suposta conexão, o presente autos 

foram suspensos até o deslinde da ação penal que trata-se o objeto da 

presente. Verifica-se que a parte Reclamada anexou aos autos 

documentos que comprovam que o referido feito da ação penal, foi 

arquivado em decorrência de não restar elementos que comprovem a 

transgressão militar do autor. Pois bem, não pode-se afirmar que apenas o 

fato de ter sido instaurado qualquer procedimento em desfavor do autor 

lhe causou ofensa moral. Ainda verifica-se que o procedimento foi 

arquivado ante a ausência de elementos suficientes para prosseguimento 

do feito. Com efeito, o simples fato da parte reclamada ter ingressado com 

processo administrativo em face do autor, não enseja reparação em dano 

moral, tendo em vista o resguardo do direito da ação. E no caso, não 

restou comprovado qualquer denunciação caluniosa da parte reclamada 

visto que a denuncia foi improcedente em razão de ausência de provas, e 

não em razão de inverdade dos fatos. Assim, como se observa, nesta 

demanda, como em tantas outras ações de indenização por dano moral, o 

julgamento não demanda maiores incursões jurídicas.. A solução passa 

simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de convivência 

social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho que cada 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor nos 

presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o 

centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o 

nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano 

moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. Não se pode esquecer que a sensibilidade 

exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em 

conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte 

da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 

amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz 

não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). É certo que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o 

chamado dano moral. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Ainda 

SUGIRO IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011180-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO BORELLI (EXEQUENTE)

AURELIANA CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON PEREIRA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

CLEIDINAMAR QUEIROZ FERREIRA E QUEIROZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

MYLENA SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 26/11/2018 Hora: 13:00/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011526-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES 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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 144,80 (Cento e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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 
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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: 1000176-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TVCO LTDA - ME (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEMIA FREITAS BARROS (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 26/11/2018 Hora: 13:20 ,/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013065-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO (REQUERENTE)

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Autos nº 8013065-72.2016.811.0004 Pólo Ativo: ALANA PRISCILA SOUSA 

FRANCO Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 

se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que ?

permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido?, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 

tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011205-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEITE PORTILHO (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINA BAPTISTA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013070-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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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 a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à 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: 1000181-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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: 1000190-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

WESLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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: 8011413-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013075-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEDEON CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (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 a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à 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: 8011121-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar nos autos, acerca do 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Em caso de concordancia, deverá indicar os dados 

bancários para transferencia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011267-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GILMAR ALVES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (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
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Processo Número: 1001766-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE (ADVOGADO(A))

WILMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LOURENÇO PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 26/11/2018 Hora: 14:20/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013082-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE CAVALCANTE BELEM (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se de 

DECLARATORIA de inexistência de débito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Na contestação o requerido alega que há indícios de 

contratação regular, juntando documento assinado pelo autor. Com efeito, 

os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam 

prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como 

se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem como se apresentando 

necessária a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho 

não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor 

complexidade. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 

9.099/95, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO. DEFITO O PEDIDO DA PARTE PROMOVIDA 

PARA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, PARA PASSAR A CONSTAR 

BANCO BRADESCARD S/A, CNPJ 04.184.779/0001-01. Que Seja 

revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Março de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

(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$ 234,25, 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: 1000308-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

SIMONE BARBOSA SILVESTRINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 196,77 (Cento e noventa e seis reais e setenta e sete 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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: 8011422-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

M. R. MOELLER PIZZARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para manifestar acerca do valor 

disponivel nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN (ADVOGADO(A))

LARISSA LAUDA BURMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011392-78.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO MENDES SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIS PEREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após acurada leitura dos autos observo já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, ao passo que 

também já foi tentada a penhora, avaliação e remoção na residência da 

parte executada, restando inócuas todas as tentativas. 3. Assim sendo, 

verifica-se estar o feito permeado por causa uma causa de extinção, 

consistente na ausência de bens passíveis de penhora, incidindo a 

disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, também aplicável na fase 

de cumprimento de sentença nos termos do ENUNCIADO 75 do FONAJE: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da 
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Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e considerando a inexistência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, com base no art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo, sem embargo da 

parte exequente requerer o desarquivamento do feito acaso tenha notícias 

de bens passíveis de constrição judicial em poder da parte executada. 5. 

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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: 1001581-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 1001506-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO GALVAO LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVORADA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência 

devolvida, para fins de citação e intimação, conforme Id nº 15428824, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011335-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO ANGELO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

J.C NOGUEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SOARES LUIZ VIDAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA QUE FOI EXPEDIDO NOVO MANDADO DE 

CITAÇÃO COM ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS , PARA AUDIÊNCIA 

DESIGNDADA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE JESUS SEVERIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR KOCH (ADVOGADO(A))

MORYENNA LUIZE ARAUJO DO AMARAL (ADVOGADO(A))

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(REQUERIDO)

ALEXANDRE AUGUSTO GAVA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO FABIANE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 
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presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 14 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012553-26.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

LEANDRO SIMON BARBOSA SILVA (EXECUTADO)

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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 

RENAJUD positivo, nos termos do r. despacho Id 12577623.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALEX FERREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

 

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. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. 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 

n a v e g a d o r  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 

taxas, 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: 1001768-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R MONTECHI DE ASSUMPCAO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 26/11/2018 Hora: 15:00/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

L W Q DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (REQUERIDO)

MARCIAL BARRETO CASABONA (ADVOGADO(A))

SUZANA DIAS BAPTISTA MACHADO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE 

FREITAS, JOSÉ DE PAULA MONTEIRO NETO , MARCIAL BARRETO 

CASABONA, LUCIANO OSCAR DE CARVALHO,OSÉ AUGUSTO DOS 

SANTOS para participar da Audiência de Conciliação, na Sala de 

CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do Garças, na Data de 

26/11/2018 Hora: 15:20/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011351-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

GUILHERME CAZELLI CONDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

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

ADRIANO MUNIZ REBELLO (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das requeridas, para no prazo de quinze (15) 

dias efetue valor de R$14.210,96 (quatorze mil, duzentos e dez reais e 

noventa e seis centavos).sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011891-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE DANTAS DE ALMEIDA CUNHA (REQUERENTE)

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI (ADVOGADO(A))

IDACIR STEFFENS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 8011891-28.2016.8.11.0004; Valor 

causa: $24,793.74; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 20/09/2018. BARRA DO GARÇAS, 9 de outubro 

de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

EVILAZIO RIBEIRO ARRAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001621-30.2017.811.0004 Pólo Ativo: EVILAZIO RIBEIRO 

ARRAIS Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 
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desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

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. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 26/11/2018 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba) 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE (ADVOGADO(A))

EDIMIR GONCALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS 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: 8010310-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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 a 

custas, e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à 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: 1000514-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

MARCONDES BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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$ 187,40, 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: 1001769-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

LUIZ TADEU JOAQUIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 26/11/2018 Hora: 15:40/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CAMILA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AD COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

NAPOLEAO CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN GUEDES DOS SANTOS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001425-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS KELLY SOUSA DA SILVA (EXECUTADO)
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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: 1000050-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

CELIOMAR LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARCONE FERREIRA (REQUERIDO)

 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011079-20.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (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: 8011052-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (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 a 

custas, e R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), referente à 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 5090-14.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Barbosa Monteiro Junior, Ademar 

Jose Monteiro, Tiago Barbosa Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everson Raimundo dos 

Santos - OAB:18.204/GO

 DESPACHO

Código: 153712

Vistos, etc.

 Em prefácio, convém registrar que os prazos para a materialização dos 

atos processuais foram suspensos em virtude da redistribuição de 

competências das varas desta comarca, consoante teor da Resolução nº 

09, de 23 de agosto de 2018.

 D’outro flanco, no que concerne o requerimento situado em petição de fls. 

173 usque 174, DEIXO DE APRECIÁ-LO, porquanto está manifestamente 

ultrapassado o lapso temporal para a realização da audiência alhures 

aprazada, restando tão somente devido o marco de nova data para a 

concretização do ato em apreço.

 Nestas razões, REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de janeiro de 2019, cuja realização será às 13h00min/MT, devendo 

a secretaria proceder à intimação das partes, bem como das testemunhas 

arroladas.

 Intime-se mediante ofício as testemunhas que exerçam função pública.

 Expeça-se o necessário.

 Vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 01 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 193084 Nr: 12424-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 DECISÃO

Código: 193084

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela movida pelo Ministério Público Estadual em face do 

Município de Barra do Garças/MT, mirando a manutenção e conservação 

das ruas e avenidas do Distrito Vale dos Sonhos que apresentarem 

danos, bem como a limpeza efetiva nas áreas públicas.

 É o essencial relatório.

 Fundamento. Decido.

 Precipuamente, compulsando os autos, insta trazer à baila que em 

conformidade com os elementos demonstrativos disponíveis no bojo, 

infere-se que o Poder Público Municipal satisfez a obrigação de fazer. 

Com efeito, denota-se que em virtude do objeto do processo ter sido 

alcançado, o arquivamento é medida que se vislumbra.

 Desta forma, compreendo ser a exteriorização ministerial de fl. 178 digna 

de deferimento, razão pela qual ACOLHO-A, não obstando confecção de 

eventual requerimento de cumprimento de sentença após constatada a 

inadimplência por parte do município nas condições impostas na decisão 

de mérito.

 Dê ciência as partes.

 Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 03 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000408-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 
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Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº69/2018/DF

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER ao Servidor HUDILSON LEDESMA DOS SANTOS , matrícula 

3205, Técnico Judiciário lotado na Comarca de Cáceres-MT, 90 (noventa) 

dias de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 

2013 a 2018.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 29 de Agosto de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza De Direito Diretora Do Fórum

Autos nº ID 239084 - DF

 Pedido de Providências – Requerimento de Licença Prêmio

Requerente: HUDILSON LEDESMA DOS SANTOS

 Vistos,

HUDILSON LEDESMA DOS SANTOS, Técnic o Judiciári o, lotado na 

Terceira Vara Cr iminal desta Comarca, matrícula n°3205, requer a 

concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio referente ao quinquênio 

de 2013 a 2018.

 O Departamento de Recursos Humanos informa que o Requerente é 

Técnico Judiciári o, lotada na Secretaria da Terceira Vara Criminal, sendo 

que não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar n° 

04/90, no período acima elencado (fls. 02).

 É o breve relatório.

DECIDO.

O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim dispõe: “Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

Posto isto, defiro ao Requerente HUDILSON LEDESMA DOS SANTOS, 

matrícula nº. 3205, 03 (três) meses de licença prêmio referente ao 

quinquênio de 2013 a 2018, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar 

n° 04/90, a qual deverá ser usufruída de acordo com a conveniência do 

serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

 Cáceres, 22 de agosto de 2018.

 Hanae Yamamura de Oliveira

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

PORTARIA Nº 70/2018/DF

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER à Servidor a CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAES, matrícula 

5041, Técnica Judiciária, lotado na Comarca de Cáceres-MT, 90 (noventa) 

dias de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 

2013 a 2018.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Cáceres, 29 de agosto de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza De Direito Diretora Do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005745-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE SOUZA MARCHESI (REQUERENTE)

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE SOUZA MARCHESI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005745-16.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO VICTOR DE SOUZA 

MARCHESI REQUERIDO: JULIANO DE SOUZA MARCHESI Vistos etc. 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. Nomeio como inventariante a requerente, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Havendo interesse de incapazes 

no feito, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 8 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004521-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. R. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. N. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004521-77.2017.8.11.0006 AUTOR(A): MICHAEL COSTA DE OLIVEIRA 

RÉU: KARENN FERNANDA NUNES BARROS Vistos etc. Verifica-se que a 

requerida, apesar de devidamente citada e intimada, manteve-se inerte, 

conforme certificado nos autos, razão pela qual decreto sua revelia. 

Contudo, tendo em vista que a presunção de veracidade dos fatos 

decorrente da revelia é meramente relativa, entendo necessária a 

produção de provas. Dessa maneira, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de novembro de 2018 às 15h00min. Intimem-se as 

partes para que compareçam acompanhadas de advogados e 

testemunhas arroladas. Advirta-se que caberá aos respectivos 

advogados intimar suas testemunhas para comparecimento em juízo nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Destaca-se que somente 

será realizada a intimação das testemunhas pelo juízo nas hipóteses 

previstas no art. 455, §4º, do CPC. Ademais, na forma do art. 357, §4º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, 

para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 5 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005642-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (REQUERENTE)
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LINDOMAR DO CARMO LOPES ALVAREZ (REQUERENTE)

ANTONIO FELIX ALVAREZ (REQUERENTE)

ROSEMEIRE APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA MARIA ALVAREZ CALIL (REQUERENTE)

MARCO AURELIO CALIL (REQUERENTE)

MARIA ADLA LOURENCO MAIA (REQUERENTE)

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005642-09.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO FELIX ALVAREZ, 

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ, ANA MARIA ALVAREZ CALIL, MARCO 

AURELIO CALIL, LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA, MARIA ADLA 

LOURENCO MAIA, LINDOMAR DO CARMO LOPES ALVAREZ, ROSEMEIRE 

APARECIDA LOPES REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CÁCERES/MT Vistos etc. Em que pese a manifestação dos herdeiros 

Rosemeire e Lindomar no ID 15698859, não há nos autos qualquer prova 

que desabone o Sr. Antonio Felix, não sendo a alegação de inexistência 

de confiança entre os herdeiros motivo suficiente para não nomeá-lo ao 

encargo, principalmente pelo fato de o herdeiro sugerido pelos 

peticionantes, Sr. Luiz Carlos, ser representado pelo mesmo causídico 

daquele. Desse modo, nomeio como inventariante o Sr. Antonio Feliz 

Alvarez, que prestará compromisso em cinco (05) dias, e declarações, 

com valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes 

(CPC, art. 620). Caso necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da 

localização do imóvel (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os 

valores da avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente. 

Citem-se os herdeiros, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 627, do CPC). 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em nome do inventariado e esboço de partilha final. 

Após, havendo interesse de incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério 

Público. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 8 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005642-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (REQUERENTE)

LINDOMAR DO CARMO LOPES ALVAREZ (REQUERENTE)

ANTONIO FELIX ALVAREZ (REQUERENTE)

ROSEMEIRE APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA MARIA ALVAREZ CALIL (REQUERENTE)

MARCO AURELIO CALIL (REQUERENTE)

MARIA ADLA LOURENCO MAIA (REQUERENTE)

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005642-09.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO FELIX ALVAREZ, 

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ, ANA MARIA ALVAREZ CALIL, MARCO 

AURELIO CALIL, LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA, MARIA ADLA 

LOURENCO MAIA, LINDOMAR DO CARMO LOPES ALVAREZ, ROSEMEIRE 

APARECIDA LOPES REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CÁCERES/MT Vistos etc. Em que pese a manifestação dos herdeiros 

Rosemeire e Lindomar no ID 15698859, não há nos autos qualquer prova 

que desabone o Sr. Antonio Felix, não sendo a alegação de inexistência 

de confiança entre os herdeiros motivo suficiente para não nomeá-lo ao 

encargo, principalmente pelo fato de o herdeiro sugerido pelos 

peticionantes, Sr. Luiz Carlos, ser representado pelo mesmo causídico 

daquele. Desse modo, nomeio como inventariante o Sr. Antonio Feliz 

Alvarez, que prestará compromisso em cinco (05) dias, e declarações, 

com valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes 

(CPC, art. 620). Caso necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da 

localização do imóvel (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os 

valores da avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente. 

Citem-se os herdeiros, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 627, do CPC). 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em nome do inventariado e esboço de partilha final. 

Após, havendo interesse de incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério 

Público. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 8 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005772-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. E. V. (EXECUTADO)

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: 

1005772-96.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: JANAINA DA SILVA JARDIM 

EXECUTADO: EVANDRO ESTEVÃO VIEIRA Vistos etc. Certifique-se 

acerca de eventual duplicidade deste feito com os autos de n.º 

1005770-29.2018.8.11.0006. Devidamente certificado, intime-se a parte 

autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 9 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003006-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ISMAEL SILVA PEDRO (REQUERENTE)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1003006-41.2016.8.11.0006 Valor da causa: $880.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ISMAEL SILVA PEDRO 

Endereço: Rua das Camélias, 00, Jardim Padre Paulo, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE PEDRO Endereço: Rua das 

Camélias, 00, Jardim Padre Paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

INTIMANDO: A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

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 

SENTENÇA:[...] DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 

o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de José Pedro, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com Num. 
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https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDALXTNBLCX o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio-lhe curador Ismael Silva Pedro, confirmando os efeitos 

da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 

Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no 

Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-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, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 9 

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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005787-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. S. (EXECUTADO)

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: 

1005787-65.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: MARIA JOSANE DA SILVA 

EXECUTADO: ELIDIO SANTOS SURUBI Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos autos a decisão 

que arbitrou os alimentos provisórios e tampouco a certidão positiva de 

citação do executado. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos 

os documentos supramencionados, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 9 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001966-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. (REQUERENTE)

C. G. V. (ADVOGADO(A))

A. A. B. D. N. (ADVOGADO(A))

R. R. D. S. (ADVOGADO(A))

C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. A. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001966-53.2018.8.11.0006 REQUERENTE: DANIELA MENEGUCCI 

REQUERIDO: HUBERTO CEZAR DE ARRUDA MACHADO Vistos etc. 

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o 

parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes, bem como a desistência do 

prazo recursal. Por consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, 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 autora. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 13 de setembro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137218 Nr: 6490-57.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN BENEDITA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTULIANO JOSÉ MOREIRA, EUNICE DA 

ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para acostar aos 

autos a certidão negativa de débito fiscal expedida pela Fazenda Pública 

Municipal em nome do "de cujus" Tertuliano Jose Moreira, sob pena de 

aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do 

Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão para 

homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196013 Nr: 1061-36.2016.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSMSMG, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do petitório de fls. retro, intime-se a Defensoria 

Pública através de carga dos autos, para que esclareça qual a medida 

processual pretende que seja adotada para o prosseguimento da 

execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17252 Nr: 319-41.1998.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo o Sr. José Fernando Ramos do cargo de inventariante e, por 

consequência, nomeio em substituição a Sra. Nedir de Fátima Ramos, 

independentemente de termo de compromisso. Dando-se prosseguimento 
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ao feito, intime-se a inventariante ora nomeado para, no prazo de 20 

(vinte) dias, cumprir as determinações de fls. 260.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188881 Nr: 7531-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, SDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alice Campos Mensch - 

OAB:MT0006749O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8.655

 (Antes da oitiva da testemunha)

Vistos etc.

 Verifico que, às fls. 24/24-v, quando da designação da presente 

audiência, consignei que, desde 2015, este Juízo vem designando datas 

para este ato, sempre restando infrutíferas, ante a ausência da autora ou 

do requerido, razão pela qual indeferi o depoimento pessoal das partes e 

determinei a intimação exclusivamente via DJE.

Às fls.25, certificou-se que a decisão foi devidamente publicada no DJE nº 

10332, razão pela qual, comprovada a intimação dos advogados, passo à 

oitiva da testemunha arrolada pelo requerido.

(Após da oitiva da testemunha)

Vistos etc.

 Intimem-se as partes para apresentação de memoriais finais, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, e venham os autos 

conclusos, em seguida, para prolação de sentença.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156552 Nr: 4203-53.2013.811.0006

 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: NS, FJSDA, IASDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

reconhecendo a união estável ocorrida entre Neli Santana e Franemil 

Pereira de Aquino durante o ano de 1999 e 2013, declarando-a dissolvida, 

bem como concedo a guarda unilateral dos filhos do casal à requerente, 

fixando ainda, alimentos no valor de 01 (um) salário mínimo vigente em 

favor de Frank Junior Santana de Aquino e Izabel Aparecida Santana de 

Aquino.Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

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

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Sentença publicada em 

audiência.Saem os presentes intimados.As partes desistem do prazo 

recursal.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193827 Nr: 10636-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LYGIA MONFORTE BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLEGARIO BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR o advogado da parte autora para 

manifestar sobre a juntada dos documentos de fls. 94/97, para requerer o 

que entender de direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004248-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. M. S. (ADVOGADO(A))

C. S. D. S. (ADVOGADO(A))

W. A. B. C. (ADVOGADO(A))

B. L. D. A. L. (ADVOGADO(A))

M. A. V. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. (RÉU)

 

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. 

1004248-98.2017.8.11.0006 Valor da causa: $11,244.00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARCIO ANTONIO VIEIRA DA MOTA Endereço: Rua Santa Helena, 34, Vila 

Irene, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JULIANA 

BELCHIOR Endereço: ENCONTRA-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO 

- MT - CEP: 78278-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO JULIANA BELCHIOR, 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, bem como INTIMÁ-LA do arbitramento 

dos alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, equivalente a R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito 

reais e cinquenta centavos), a ser pago mensalmente pela requerida ao 

Sr. Marcio Antonio Vieira da Mota , genitor das crianças, até o dia 10 de 

cada mês, a partir da citação, a ser depositado na conta corrente n. 

0006543-9, agência 3293-0 - Banco Bradesco.. RESUMO DA INICIAL: 

K.F.V.B. E M.F.V.B., menores, neste ato representados por seu genitor 

Márcio Vieira, assistido pelo EMAJ - Unemat, por seus procuradores, 

propôs à Ação de Alimentos em face de Juliana Belchior. DECISÃO: Vistos 

etc. Tendo em vista a requerida estar em local incerto e não sabido, 

proceda-se à citação por edital. Decorrido o prazo do edital 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, 

a Defensoria Pública, que deverá ser intimada 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. Apresentada defesa e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Em seguida, à conclusão. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 9 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 
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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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005882-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CUIABANO (REQUERENTE)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VENTURA PIRES CUIABANO (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: 

1005882-32.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE MARIA CUIABANO 

INVENTARIADO: JOSE VENTURA PIRES CUIABANO Vistos etc. Admito a 

emenda à inicial. 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. Inicialmente, depreendem-se das 

informações prestadas pelos requerentes na exordial, que todos os 

herdeiros são maiores e capazes. Desta forma, no caso em comento 

tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no 

artigo 664 do Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas 

na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, e que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior 

a 1.000 salários mínimos. Entretanto, observo que para que seja adotado o 

arrolamento sumário, segundo o disposto no artigo 660 do Código de 

Processo Civil, constará dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins 

de partilha e a oferta da partilha amigável, para que se torne possível a 

sua homologação de plano, nos termos do artigo 659 do CPC, 

comprovando-se de imediato a quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e suas rendas, juntando-se aos autos certidões negativas 

referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. Sem prejuízo da 

apresentação dos documentos acima mencionados, desde já nomeio como 

inventariante o Sr. Jose Maria Cuiabano, procedendo-se com a assinatura 

no termo. Posto isso, intime-se o inventariante para cumprimento das 

disposições dos artigos 660 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, os seguintes 

documentos: a) a Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção 

em face do espólio, com base na GIA-ITCD (Guia de informação de 

Apuração do Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda 

Pública Estadual; b) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome 

do “de cujus”; c) plano de partilha amigável. Ademais, intime-se a Fazenda 

Pública para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido os 

prazos e devidamente certificado, à conclusão para homologação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 9 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005502-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. B. (REQUERENTE)

E. R. D. S. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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: 

1005502-72.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS 

BRITO, EDVALDINIL CEBALHO DE BRITO Vistos etc. Trata-se de ação de 

divórcio consensual proposta por Elaine Ribeiro dos Santos Brito e 

Edvaldinil Cebalho de Brito, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narram os requerentes, em síntese, que contraíram o matrimônio no dia 

01/11/2013 sob o regime de comunhão parcial de bens. Acrescentam que 

desta união não adviera filhos e tampouco bens a serem partilhados. 

Assim, ante a impossibilidade de reconciliação entre as partes, requerem 

que seja homologado o presente acordo em todos os seus termos. 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 art. 98 do Código de Processo Civil. Tendo em vista que os 

requerentes são maiores e capazes, não havendo nenhuma irregularidade 

ou vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, 

de imediato, a decidir sobre o mérito. O artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o advento da emenda 

constitucional de n.º 66/2010, não é mais necessário se comprovar o 

lapso temporal de dois anos de separação de fato para que haja a 

dissolução do casamento pelo divórcio. Por tudo o que fora acima 

exposto, e em consonância com o parecer ministerial JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, HOMOLOGO o divórcio 

consensual requerido por Elaine Ribeiro dos Santos Brito e Edvaldinil 

Cebalho de Brito. Por consequência, declaro cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. A requerente 

voltará usar o nome de solteira, qual seja, Elaine Ribeiro dos Santos. 

Expeça-se o competente mandado de averbação. Sem custas, uma vez 

que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das 

custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cáceres, 9 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002392-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 9 de 

outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002977-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ROBERTO ROSA CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANA CAVALCANTE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 48 de 750



ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

FLAVIA VIERO ANDRIGHETTI BORGES (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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. 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, 9 de outubro de 2018 

Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

GERALDO GOMES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

embargos à execução. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 9 de outubro de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR JOSE DE QUEIROZ (AUTOR(A))

ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE STELATTO MARQUES (RÉU)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES LIMA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo para 

apresentação de manifestação defensiva.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012499-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

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. 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, 9 de outubro de 2018 

Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA EXECUTADO: ASCENCIO 

FRANCO DOS SANTOS 1 – INTIME-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 dias, manifestar acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado, 

juntado no id. 15139117, bem como acerca do pedido de adjudicação do 

bem pela parte exequente (id. 15304050). 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – 

Sem prejuízo da determinação anterior, DEFERE-SE o pedido da parte 

exequente (id. 15304050), para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com 

esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005760-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

IZABEL FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 
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Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1006194-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

FILOMENA CANDELARIA DE FRANCA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006194-08.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: FILOMENA CANDELARIA DE FRANCA GARCIA 1 – 

REITERE-SE a expedição de ofício ao INSS, nos termos do item 1 da 

decisão de id. 12499624. 2 – No mais, CERTIFIQUE-SE acerca da 

existência de inventário judicial em nome da "de cujus", como determinado 

no item 3 da decisão de id. 12499624. 3 – Cumpridas as diligências, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002590-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora no id. 15807683, devendo a Secretaria da Vara 

expedir o necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, havendo 

constrição patrimonial ou outra medida que afeta o direito da parte 

contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para manifestação em 5 (cinco) 

dias. 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para 

manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 4 – 

Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006531-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sobretudo para recolher 

as diligências necessárias a intimação da parte contrária para 

comparecimento à sessão de conciliação, bem como para requerer o que 

entender de direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento. 2 – Em seguida, volte o 

processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007036-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCES & MERCES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS CAMILO DAS MERCES (EXECUTADO)

PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando resposta da conta 

única para depois expedir alvará.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000940-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000940-20.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA REQUERIDO: PRINCESA TURISMO EIRELI DESPACHO 1 – 

Diante da informação de cumprimento parcial da missiva, INTIME-SE o 

Município de Cáceres/MT a fim de promover o depósito da quantia 

penhorada no id. 14678463 em favor da parte exequente, nos autos da 

execução de origem (0635697-91.2013.8.04.0001), em trâmite na 19ª Vara 

Cível da Comarca de Manaus/AM, como requerido na petição de id. 

14739763, sob pena de incidência do artigo 312 do Código Civil. 2 - Passo 

seguinte, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar 

o que entender de direito a fim de prosseguir com o cumprimento da carta 

precatória de id. 12081568. 3 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27619 Nr: 2935-13.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO STEFANI ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA 

FONTES - OAB:6.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 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. 

114/115-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142085 Nr: 11864-54.2011.811.0006

 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: SICREDI SUDOESTE-COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC.DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÓRIO FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TANIELLY PASTICK 

ALVES, para devolução dos autos nº 11864-54.2011.811.0006, Protocolo 

142085, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006731-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

ADELINA DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

ALFREDO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

vicente ribeiro de carvalho (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006731-04.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALFREDO DE MIRANDA, ADELINA DA SILVA MIRANDA RÉU: VICENTE 

RIBEIRO DE CARVALHO 1 – A parte autora pugnou pela citação por edital 

da parte demandada, uma vez que estaria em local incerto e não sabido 

(id. 15458378). No ponto, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital da 

parte ré, uma vez que a parte autora não comprovou ter esgotado todos 

os meios extrajudiciais para localizar o endereço da parte demandada. 

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. 2 – Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

diligenciar na busca do endereço da parte demandada ou pugnar o que 

entender de direito a fim de proceder a sua citação, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. 3 – Com a indicação do endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para a citação. 4 – Decorrido o prazo sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS. 5 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002192-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002192-92.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. 1 – Diante da recusa apresentada pela empresa nomeada para 

realização da perícia pelo valor fixado conforme a Resolução n. 232 do 

CNJ (id. 14308552), este Juízo DESTITUI a empresa Real Brasil Consultoria 

do encargo para a qual fora nomeada na decisão de id. 12562492. 2 – 

Dessa feita, em atenção ao § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA-SE, em 

substituição, José Ernesto Barbosa de Souza, Registro Funcional n. 

005275-SSP/MT, Caixa Postal n. 1024, Correio Shopping Pantanal, CEP 

78.050-973, Cuiabá-MT, Telefones: 65-9242-8383 e 65-3685-8296 para a 

realização da aludida perícia, nos termos da decisão de id. 12562492. 3 – 

INTIME-SE o perito nomeado, nos termos do item 4 da decisão de id. 

12562492, prosseguindo-se, doravante, com o cumprimento da aludida 

decisão. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003931-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003931-03.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

REGINA DA CUNHA FARIA RÉU: BANCO PAN S.A. 1 – Verifica-se que a 

empresa nomeada nos autos apresentou, inicialmente, proposta de 

honorários no montante de R$ 9.980,00 (id. 14308487). Intimada, a parte 

demandada impugnou o valor requerido, uma vez que seria excessivo, 

pugnando pela sua redução (id. 15302036). Pois bem. Ao dispor sobre a 

prova pericial, não existem regras expressas quanto à fixação dos 

honorários, de modo que o valor arbitrado deve ser orientado pelo 

princípio da razoabilidade. Ainda, devem ser levados em consideração a 

complexidade do trabalho a ser realizado, o grau de zelo do profissional, 

bem como a natureza e o valor da causa e as condições financeiras da 

parte que requereu a prova técnica. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

– RAZOABILIDADE - MODIFICAÇÃO DO VALOR DA PERÍCIA – 

IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao dispor sobre a prova 

pericial, o Código de Processo Civil (arts. 420/439) não estabelece 

critérios objetivos para a fixação da remuneração do perito, de modo que 

a sua quantificação deve ser orientada pelo princípio da razoabilidade. 

Assim, deve-se levar em consideração a complexidade do trabalho a ser 

realizado, o grau de zelo profissional, bem como a natureza da causa e as 

condições financeiras da parte que requereu a prova técnica. 2. In casu, o 

valor apresentado pelo perito afigura-se adequado, tendo em vista a 

complexidade do estudo a ser feito e os diversos quesitos apresentados 

pelas partes. (TJMT - AI, 36209/2014, DESA.CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/08/2014, Data 

da publicação no DJE 21/08/2014) (negrito nosso)” No vertente caso, não 

obstante se tratar de estudo minucioso, o valor apresentado pelo perito se 

mostra elevado, mormente em se tratando de perícia a ser realizada em 

apenas uma espécie de documento. Além do mais, não fora especificado 

na manifestação de id. 14308487 qualquer diligência de difícil execução ou 

outra questão que justificasse a fixação do valor no patamar apresentado. 

Desse modo, não desmerecendo o trabalho e o zelo do perito nomeado, 

sopesando os critérios já acenados, nota-se que a verba honorária 

pleiteada não atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, 

tendo em vista a baixa complexidade e a natureza do trabalho a ser 

desenvolvido, razão pela qual a verba honorária será arbitrada pelo Juízo, 

na forma do art. 465, § 3º, do CPC. Logo, por equidade, este Juízo DEFERE 

os pedidos formulados pela parte autora, apenas para reduzir os 

honorários periciais, de modo que FIXA a quantia em R$ 4.000,00. 2 – 

Passo seguinte, INTIME-SE a empresa nomeada nos autos acerca da 

fixação dos honorários periciais pelo Juízo, bem como para que informe, 

no prazo de 15 dias, se realizará o trabalho técnico pelo valor ora fixado. 

3 – Caso manifeste concordância com a quantia fixada, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 dias, depositar os honorários periciais, 

cumprindo-se, no mais, os demais itens da decisão de id. 13112215. 4 – 

Em caso de recusa do perito nomeado, CONCLUSOS para nomeação de 

novo “expert”. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003948-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA ANTUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO CIRCHIA PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX PEREIRA NETO (RÉU)

CLAILTON CONCEICAO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 
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assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar cópia da declaração de imposto de renda referente ao 

ano-calendário 2018-2017. Ora, a apresentação de DIRPF não é suficiente 

para contrariar o fato de que se trata de profissional advogado, bem como 

que negociou imóvel rural de grande extensão e valor, o que por si só 

denota a inexistência de situação de miserabilidade ou pobreza, conforme 

afirma. Não bastasse, o requerente poderia ter apresentado extratos 

bancários comprovando ausência de movimentação financeira, existência 

de dívidas ou mesmo certidões de não possuir carros ou imóveis, porém 

não o fez. Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é 

destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de 

recursos deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as 

custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, 

reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, 

§2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte autora para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, ante a 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 09 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005652-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (EMBARGANTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 
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72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a noticiar a existência de outras demandas em curso em seu 

desfavor. Ora, a existência de demandas executivas ou de cobrança em 

seu desfavor não é suficiente para contrariar o fato de que se trata de 

profissional empresária o que por si só denota a inexistência de situação 

de miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a 

requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 09 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004076-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

DILSON FELIX DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004076-59.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DILSON FELIX DUTRA RÉU: FRANCISCO OSMIRO MOREIRA 1 – A parte 

autora pugnou pela citação por edital da parte demandada (id. 14311025), 

aduzindo que não seriam localizados nos endereços constantes do 

mandado. No ponto, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital da parte 

ré, uma vez que a parte autora não comprovou ter esgotado todos os 

meios extrajudiciais para localizar o endereço da parte demandada. 

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. 2 – Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

diligenciar na busca do endereço da parte demandada ou pugnar o que 

entender de direito a fim de proceder a sua citação, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. 3 – Com a indicação do endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para a citação. 4 – Decorrido o prazo sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS. 5 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005539-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (AUTOR(A))

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS VESCOVI (RÉU)

VESCOVI & CIA LTDA - EPP (RÉU)

JOÃO FRANCISCO DAS GRAÇAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 
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recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a argumentar sua hipossuficiência. A requerente foi 

oportunizada a apresentar documentos comprobatórios de sua situação 

de miserabilidade, contudo, nada juntou ao processo. Poderia ter 

apresentado extratos bancários comprovando ausência de movimentação 

financeira, existência de dívidas ou mesmo certidões de não possuir 

carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o benefício da 

assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente 

necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada, 

sobretudo em relação às pessoas jurídicas, cujo entendimento 

encontra-se sumulado pelos tribunais superiores. Em complemento, a taxa 

judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição 

da petição inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no 

final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso 

vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, 

§2º do Código de Processo Civil. 2 – DEFERE-SE o pedido de id. para o fim 

de autorizar o parcelamento em 6 (seis) prestações do pagamento da taxa 

judiciária e custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c 

artigo 468, §§6º e 7º da CNGC[1]. 3 – Em atenção ao Ofício-Circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux, ENCAMINHE-SE por e-mail cópia desta decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço dca@timt.jus.br, 

órgão responsável pelo lançamento das informações no sistema de 

arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento. 4 – Após o registro das informações, a parte 

deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso — 

www.tjmt.jus.br e clicar no link "Emissão de Guias Online" escolher a 

opção "Distribuição/Mediação" na coluna "Primeira Instância — 

Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia", momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. INTIME-SE a parte autora para dar 

início ao procedimento para pagamento e comprovar no processo em até 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. [1] §6º O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. §7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 

09 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

ELISANE MASCARENHO DA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002723-18.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELISANE MASCARENHO DA ROSA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. 1 – Antes mesmo de iniciada a fase de cumprimento de sentença, a 

parte demandada depositou nos autos o pagamento da condenação (id. 

12379189 e 12379193) e informou o cumprimento da obrigação de baixa 

da restrição de crédito (id. 12551044 e 12551051). Intimada, a parte autora 

requereu a expedição de alvará da quantia depositada e a extinção do 

feito (id. 14758184). Logo, diante do depósito voluntário e tendo em vista 

os poderes especiais outorgados no instrumento de mandato encartado 

no id. 3711121 e id. 12603714, com fulcro no item 2.13.3 da CNGC, este 

Juízo DEFERE o pedido de id. 14758184 e, por conseguinte, autoriza a 

expedição do alvará em nome do causídico, como requerido. 2 – Depois, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe ciência da 

liberação, na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC. 3 – Após, com o 

levantamento da quantia, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo. 4 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001816-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA BRAGA DE SOUZA BATISTA (ADVOGADO(A))

JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS S/A 

(AUTOR(A))

WALMIR ANTONIO BARROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.DE ARAUJO AMORIM - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação monitória ajuizada por 

JR-ADAMVER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ÓTICOS S/A em 

face de M. DE ARAÚJO AMORIM - ME, ambos devidamente qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Realizados alguns atos, foi noticiada a 

composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo as 

partes a homologação do acordo (id. 15795218), bem como a suspensão 

do processo até o adimplemento integral. O processo veio concluso. É o 

relato 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), não havendo indicativo 

acerca da existência de vícios de consentimento na avença estabelecida, 

razão pela qual à medida que se impõe é a sua homologação judicial. 1 – 

Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 313, II 

ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a 

fim de que o devedor efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no 

artigo 313, II do Código de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, 

não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso 

modificada a situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal 

fato será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do 

expediente nestes autos para continuidade da execução. Ademais, o 

processo será imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer 

momento provocar o poder judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento 

da avença. 3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias. 4 – Custas e honorários na forma acordada. 5 – INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1002005-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002005-50.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 23/06/2016, que lhe acarretou lesões. Afirma, 

ainda, que pugnou administrativamente pelo recebimento do seguro e que 

fora efetuado o pagamento da quantia de R$ 1.687,50 pela ré, de modo 

que requer a complementação da indenização. Com a inicial, vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (id. 13038355) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 14156314, 

argumentando, em preliminar, a falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito, sustenta a 

improcedência do pedido, diante do pagamento realizado na esfera 

administrativa. As partes compareceram na audiência de conciliação 

designada, porém, não houve acordo (id. 14311134). Na ocasião, fora 

elaborado o laudo pericial (id. 14311119). Devidamente intimada (id. 

14346991), a parte autora deixou de apresentar réplica à contestação. No 

id. 14514793 consta manifestação da parte demandada acerca do laudo 

pericial, pugnando pela improcedência do pedido de complementação. O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC. DA QUESTÃO PRELIMINAR Inicialmente, no que se refere à questão 

preliminar aduzida de ausência de interesse de agir, sob o argumento que 

teria ocorrido o pagamento da indenização na via administrativa que, no 

entendimento da ré deu plena, irrevogável e irretratável quitação à 

indenização, tem-se que não demanda acolhimento. Com efeito, o 

pagamento realizado não implica renúncia ao direito de pleitear a diferença 

de valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento comprova, tão 

somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. Qualquer 

renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser expressa, e, ainda 

assim, não se tornaria plenamente imutável, dependendo do contexto em 

que fosse questionada. No presente caso, não houve qualquer renúncia 

pela parte Autora de eventuais créditos remanescentes. Aliás, ressalta-se 

que o erro administrativo, porventura existente, cujo questionamento pode 

vir a ser levantado, não gera coisa julgada. Portanto, a preliminar deve ser 

rechaçada. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão central 

refere-se ao pedido de complementação de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre o qual resultou à autora lesão corporal 

incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja 

pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir 

de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “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: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.” No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 14311119 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

tornozelo esquerdo. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida com redução da 

força e mobilidade em tornozelo, sem sinais de atrofia e com claudicação 

discreta, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico 

e/ou funcional definitivo com proporção de 50% (média). Aduzindo que o 

aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 50% (média), o valor indenizatório in casu deve obedecer 

ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50. 

Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente (id. 13030242) 

corresponde exatamente ao valor ora apurado relativo às lesões sofridas, 

de sorte que não há valor remanescente pendente de pagamento, razão 

pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. 

III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o processo com a resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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S.A., ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente 

envolvendo veículo automotor, ocorrido em 03/10/2017, que lhe acarretou 

lesões de caráter permanente. Afirma, ainda, que pugnou 

administrativamente pelo recebimento do seguro, todavia fora negado, sob 

o fundamento de que o dano não possui cobertura securitária. Com a 

inicial, vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 12386381) 

concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da 

ré. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém, não houve acordo (id. 14309713). Na ocasião, fora elaborado o 

laudo pericial (id. 14309649). Regularmente citada, a ré apresentou 

contestação no id. 14424860, sustentando a improcedência do pedido, 

uma vez que o acidente noticiado não seria abrangido pelo seguro em 

questão e que não há provas acerca da invalidez permanente. A réplica à 

contestação é vista no id. 14557201. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se ao pedido de indenização de 

seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre, o qual teria 

resultado à autora lesão corporal incapacitante. 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; IV-) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V-) se parcial, qual o grau de extensão da incapacidade, 

mormente se completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74. Com relação ao primeiro requisito, a parte autora 

deixou de comprovar que as lesões sofridas, confirmadas pelo laudo 

pericial de id. 14309649, foram causadas por acidente de trânsito. Isso 

porque a legislação vigente sobre o seguro obrigatório dispõe que “a 

indenização somente é devida em virtude de acidente de trânsito, causada 

por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não”. No caso dos autos, a parte autora teve lesões na 

mão esquerda, quando apurava um defeito mecânico ocorrido no veículo 

em que transitava. Aliás, é o que se colhe da narrativa constante do 

boletim de ocorrência juntado no id. 12364557. Verifica-se que a 

ocorrência narrada se trata de mero infortúnio e não de acidente trânsito. 

O fato de a parte autora estar envolvida no evento com um veículo 

automotor (caminhão), por si só, não basta para caracterizar o sinistro, 

pois é necessário que ocorra efetivamente um acidente de trânsito, o que 

não se vê na espécie. Aliás, como corretamente aduziu a Seguradora ré, 

na resposta ao pedido administrativo, “o dano reclamado não possui 

cobertura pelo Seguro DPVAT, uma vez que o veículo estava fora da 

situação de trânsito, tendo funcionado apenas, como concausa passiva 

do evento”. (id. 12364557). Nesse sentido já se decidiu: “AGRAVO 

REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO AFASTADA – CAUSA 

DETERMINANTE – AÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA – SERVIÇO REALIZADO EM 

VEÍCULO PARADO - INDENIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL - NÃO 

CABIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO - RECONHECIMENTO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A indenização de 

seguro DPVAT em caráter excepcional, quando o veículo envolvido 

encontra-se parado ou estacionado, é indevida se este não foi a causa 

determinante da incapacidade alegada mas sim a conduta da própria 

vítima. E trata-se de acidente de trabalho se ocorrido quando a vítima fazia 

manutenção e conserto de veículo, caso em que não cabe o seguro 

DPVAT. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT - Ag. Reg. n. 741/2016, 

interposto nos autos da Apelação n. 75136/2015 – Segunda Câmara Cível 

– Desa. Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas – Data da Publicação: 

17/02/2016) (negrito nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) AJUIZADA 

POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA. REQUERIMENTO PARA 

CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA: 

EVENTO DANOSO NÃO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO. 

INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDANTE QUE ESTAVA 

OPERANDO MANUTENÇÃO EM SUA MOTOCICLETA. IRRESIGNAÇÃO DO 

DEMANDANTE. REQUERIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA, SOB O 

ARGUMENTO DE QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE NÃO FAZ DISTINÇÃO 

QUANTO AO ACIDENTE TER OCORRIDO EM VIA TERRESTRE OU NÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. OCORRÊNCIA NARRADA NA INICIAL QUE 

REPRESENTA MERO INFORTÚNIO NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO, UMA 

VEZ QUE PARA TAL É INDISPENSÁVEL QUE OCORRA EFETIVAMENTE UM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULOS OU 

PEDESTRES NESSE CONTEXTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 

(TJSC - AC 20110495753 SC 2011.049575-3, Primeira Câmara de Direito 

Civil Julgado, Rel. Desa. Denise de Souza Luiz Francoski, Data da 

Publicação: 18/09/2013) (negrito nosso) “APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE OFICINA MECÂNICA - 

VEÍCULO PARADO PARA CONSERTO - RECURSO DA SEGURADORA 

PROVIDO. Em que pese o seguro DPVAT se destinar a acidentes 

ocasionados por veículos automotores, é firme o posicionamento 

jurisprudencial evidenciando a necessidade de o bem estar, ao menos em 

via terrestre, e não no interior de uma oficina, como revela o caso dos 

autos”. (TJMT - Ap 21704/2010, DR. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE 

SOUZA , QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2010, Publicado no 

DJE 17/06/2010) (negrito nosso) “PROCESSO CIVIL - INDENIZAÇÃO - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- ACIDENTE OCORRIDO NA 

MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PARADA DENTRO DO PÁTIO DA 

EMPRESA EMPREGADORA - CONFIGURAÇÃO DE ACIDENTE DO 

TRABALHO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO NÃO 

PROVIDO”. (TJMS - AC 2969 MS 2007.002969-2, 4ª Turma Cível, Rel. Des. 

Atapoã da Costa Feliz, Publicado em 30/08/2007) (negrito nosso) Em 

suma: no vertente caso, a tônica do acidente em questão envolve a 

manutenção do veículo, que apresentava defeito mecânico, não 

guardando qualquer relação com acidente de trânsito. Depois, as 

circunstâncias em que se deu o acidente não revelam que o veículo 

automotor tenha sido a causa determinante do sinistro, afinal, como dito 

pela própria parte autora, terceiros teriam empurrado o caminhão, quando 

o autor veio a cair, “se machucando na correia de um motor de caminhão 

(id. 12364604)”. Logo, uma vez que não se depara com acidente 

automobilístico, não é devida a indenização requerida. III – Dispositivo 

Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais 

e, por conseguinte, extingue o processo com a resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, 

conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004680-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004680-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS Vistos etc. A fim de cumprir a 

finalidade inserida na missiva, EXPEÇA-SE o necessário para a avaliação 

do imóvel penhorado. A avaliação deverá ser realizada por oficial de 

justiça (art. 870/CPC) observando-se os requisitos do art. 872. Caso o 

executado seja casado e em se tratando de bem imóvel, intime-se seu 

cônjuge acerca da avaliação. Aportando ao feito o Laudo de avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na 

forma do art. 872, §2° do Código de Processo Civil. Providencie a 

escrivania a habilitação do Procurador do Executado. Após, retorne 

concluso. Intime-se. Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo 
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Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005158-28.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: RODRIGO 

PEREZ, MARIANA DE PINHO OLIVEIRA Vistos etc. Aguarde o decurso do 

prazo para a manifestação do requerido quanto os embargos de 

declaração opostos no processo. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 

09 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO (EXECUTADO)

P. A. MANHABOSCO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000453-50.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: P. A. 

MANHABOSCO - ME, PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO Vistos etc. 

DEFIRO o requerimento de id. 14724550 . Expeça-se o necessário. 

Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO (EXECUTADO)

P. A. MANHABOSCO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000453-50.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: P. A. 

MANHABOSCO - ME, PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO Vistos etc. 

DEFIRO o requerimento de id. 14724550 . Expeça-se o necessário. 

Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002469-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FERNANDES DA SILVA NEGRI (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002469-74.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCIMAR FERNANDES DA SILVA NEGRI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Intimem-se as parte 

para que se manifestem acerca da avaliação médica anexada no id. 

14310901, no prazo de 15 dias. Após, novamente conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003551-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JOSE DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

V J DE OLIVEIRA & CIA LTA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003551-77.2017.8.11.0006. 

DEPRECANTE: ITAU UNIBANCO S/A DEPRECADO: V J DE OLIVEIRA & CIA 

LTA - ME, VICENTE JOSE DE OLIVEIRA Vistos, etc... Ante a intimação dos 

devedores nos autos de execução, cumpra-se as demais providências do 

despacho de id. 14186375: “Oficie comunicando ao Juízo Deprecante os 

atos até então praticados. Após, no que concerne a alienação do bem, 

cumpra-se na forma deliberada no despacho de id. 8038013.” Informe o 

Exequente quem é o Procurador do Devedor no prazo de 10 dias. Em 

sendo informado, proceda a escrivania à habilitação nos registros. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005810-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005810-45.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Diante do decurso do prazo para 

a defesa, intimo a autora para que manifeste e requeira o que entender 

pertinente ao processo no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004422-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLIBAS MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004422-10.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: CLIBAS MORAIS DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Dado o decurso do prazo para a resposta da 

requerida, intimo a autora para que manifeste e requeira o que entender 

pertinente ao processo no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000967-03.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Acolho o 

pedido de id. 15256685. Remetam-se os autos ao CEJUSC para realização 

de audiência concentrada. Sendo informada a data designada, intimem-se 

as partes por meio de seus advogados. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (EXECUTADO)

SOLANGE CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000011-21.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: NOVO LAR 

SUPERMERCADO LTDA - ME, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER, 

SOLANGE CARDOSO Vistos etc. Expeça-se mandado como deliberado no 

id. Num. 15483834. Tendo sido vinculado os valores, segue em anexo 

alvarás expedidos para liberação em favor do Exequente. Nos termos do 

art. 792. § 3º do CPC, expeça-se o necessário para averbação da dívida 

nos registros do Serasa. Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003635-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (EXEQUENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY MASSRUHA SILVA (EXECUTADO)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO OLIVEIRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000231-19.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A EXECUTADO: LEANDRO OLIVEIRA 

NUNES Vistos etc. DEFIRO a dilação de prazo solicitada. Decorrido o 

prazo, intime-se o autor para promover o andamento do feito em dez dias, 

sob pena de a inércia resultar na extinção do processo. Desde já e no 

prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Cáceres/MT, 09 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME (RÉU)

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000003-10.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: J C PIRES 

ORTEGA IMOBILIARIA - ME, JOSE CARLOS PIRES ORTEGA Defiro o 

requerimento de id. 15363441. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT,. 02 

de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001740-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001740-48.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

LUCIANO LACERDA NUNES Vistos etc. Comunique-se o Juízo de origem 

sobre o resultado negativo da diligência. Em seguida, arquive-se após as 

formalidades legais. Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004673-28.2017.8.11.0006 Valor da causa: $40,219.08 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ZOU 

BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

1360, - DE 1291/1292 AO FIM, SANTA FÉ, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79021-200 POLO PASSIVO: Nome: NAIARA DE SOUZA RONDON 

BARBOSA Endereço: Rua dos Colheiros, 687, Vila Mariana, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o 

fito de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada o dia 29 de novembro de 2018 as 15h:00m, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc. Ante a justificativa 

apresentada pela Requerida, remetam-se os autos ao CEJUS para 

agendar nova data para tentativa de conciliação.Intimem-se as partes para 

comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Atentem-se as partes 

à advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes será reputado como 

ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a imposição de multa de 

até 2% (dois por cento) sobre a vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, valor este que será revertido em favor do Estado. Sem 

prejuízo, ficam as partes intimadas para especificar as provas que 

pretendem produzir no prazo de 15 dias, justificando sua pertinência, 

necessidade e finalidade. Após a realização da audiência, novamente 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para 

oferecer contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 59 de 750



protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Cáceres , 9 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004673-28.2017.8.11.0006 Valor da causa: $40,219.08 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ZOU 

BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

1360, - DE 1291/1292 AO FIM, SANTA FÉ, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79021-200 POLO PASSIVO: Nome: NAIARA DE SOUZA RONDON 

BARBOSA Endereço: Rua dos Colheiros, 687, Vila Mariana, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Requerida, 

com o fito de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada o dia 29 de novembro de 2018 as 15h:00m, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc. Ante a justificativa 

apresentada pela Requerida, remetam-se os autos ao CEJUS para 

agendar nova data para tentativa de conciliação.Intimem-se as partes para 

comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Atentem-se as partes 

à advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes será reputado como 

ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a imposição de multa de 

até 2% (dois por cento) sobre a vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, valor este que será revertido em favor do Estado. Sem 

prejuízo, ficam as partes intimadas para especificar as provas que 

pretendem produzir no prazo de 15 dias, justificando sua pertinência, 

necessidade e finalidade. Após a realização da audiência, novamente 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para 

oferecer contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Cáceres , 9 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002379-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (ADVOGADO(A))

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JESUS SIMAN LOPES (EXECUTADO)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002379-66.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: CARLOS JESUS 

SIMAN LOPES Pleiteia o Credor a penhora no rosto dos autos nº 

811-94.2015.8.11.0006 . Realizei pesquisa e identifiquei que o Executado 

CARLOS JESUS SIMAN LOPES é devedor no processo com código 

185941 e com numeração diversa. Frente à divergência, manifeste o 

Credor em dez dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 09 de Outubro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002045-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

THALITA VIRGINIA ELIAS (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 60 de 750



COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EMBARGANTE)

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EMBARGANTE)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EMBARGADO)

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002045-32.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA EMBARGADO: BRITO STEFFENS & STEFFENS 

LTDA - ME Vistos etc. Esclareçam as partes se possuem interesse em 

produzir provas em eventual fase instrutória, ou se requerem o julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Para tanto, anoto o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para a manifestação. Findo o prazo, retorne 

concluso para o saneamento ou eventual julgamento antecipado. 

Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002407-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELZI LOPES FERREIRA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Luiz Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

Dinamérico Veríssimo de Souza (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Justina Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Manoel Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Celina Cruz de Oliveira (RÉU)

Luiza de Oliveira e Faria (RÉU)

Joao Marcos de Oliveira (RÉU)

Luiz Nélio da Costa Faria (RÉU)

Joao Martinho de Oliveira (RÉU)

Izabel de Oliveira Anastacio (RÉU)

José Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Adelino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

Josepha Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Aparecido Anastacio (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

Vicente Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Maria Euzebia da Silva Oliveira (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

Paulina de Oliveira (RÉU)

Herculano de Araujo (RÉU)

José Arsenio da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002407-68.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELZI LOPES FERREIRA RÉU: DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ 

ARSENIO DA SILVA, LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, IVONE BORGES DE 

OLIVEIRA, DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA EUZEBIA DA 

SILVA OLIVEIRA, JUSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, LUIZ NÉLIO DA COSTA 

FARIA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA GARCETE DE 

OLIVEIRA, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, HERCULANO DE 

ARAUJO, ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA OLIVEIRA DE 

SOUZA, DINAMÉRICO VERÍSSIMO DE SOUZA, EDITH OLIVEIRA DE 

SOUZA, APARECIDO ANASTACIO, IZABEL DE OLIVEIRA ANASTACIO, 

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELINA CRUZ DE OLIVEIRA, JOAO 

MARTINHO DE OLIVEIRA, PAULINA DE OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOAO MARCOS DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Defiro os pedidos de id. 17847208 para que sejam 

citados por edital os herdeiros dos espólios indicados, bem como a 

requerida Luiza de Oliveira e Faria. Ademais, tendo em vista a informação 

de que a requerida Alexandra é falecida (id. 9011333), deverá o autor 

promover a regularização do polo passivo indicando os herdeiros do 

espólio para citação. Com relação ao requerido Luiz Rodrigues de Oliveira, 

manifeste-se quanto a certidão do Oficial de Justiça na Carta Precatória 

(id. 1479022), requerendo o que entender pertinente. Para tanto, anoto o 

prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 09 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

MARIA SONIA ALVES (ADVOGADO(A))

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NELSON RIBEIRO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000801-68.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENEIA BRANDAO 

BARROS Intime a parte Exequente para providenciar o depósito dos 

honorários - id. Num. 15584479, em quinze dias. Em sendo efetuado, intime 

o Avaliador para proceder à avaliação do imóvel. Com a juntada, intimem 

as partes para manifestação em quinze dias. Para o caso de ausência de 

impugnação, intime o Leiloeiro. Caceres, 09 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004818-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIZ MARQUES (REQUERIDO)

 

DECORRENDO PRAZO PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004761-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE JOSÉ DA SILVA (RÉU)

JOSÉ BENEDITO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004761-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES RÉU: JOSÉ BENEDITO DA CRUZ, 

LUCINEIDE JOSÉ DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

REINVIDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES em face de JOSÉ BENEDITO DA CRUZ 

CARVALHO e LUCINEIDE JOSÉ DA SILVA. Recebo a inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Quanto ao requerimento de antecipação de 
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tutela, consistente na pretensão de que o Juízo determine a desocupação 

do imóvel descrito na inicial, tenho que sua pretensão demanda maiores 

subsídios para que este Juízo forme sua convicção em cognição sumária. 

A esse respeito, lembro que o Código de Processo Civil estabelece que A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação 

prévia (art. 300, §2°). Sendo assim, diante da necessidade de maiores 

subsídios para a deliberação quanto a pretensão de antecipação de tutela, 

hei por bem deliberar pela realização de audiência de justificação. Designo 

o ato para o dia 08 de novembro de 2018 às 17:00, oportunidade em que 

serão inquiridas testemunhas arroladas pela parte autora. Para tanto, 

esclareço que a autora deverá comparecer ao ato acompanhada do 

Defensor Público e de no máximo 05 (cinco) testemunhas, independente 

de prévio depósito do rol. Caso haja a necessidade de expedição de 

intimação pelo Juízo, a fim de que haja tempo hábil para o cumprimento, 

deverá a parte solicitar a expedição das intimações e cumprimento com 

antecedência de pelo menos 10 (dez) dias em relação a data designada 

para o ato. Citem-se e intimem-se os requeridos, a fim de que cientes, 

compareçam ao ato acima designado, oportunidade em que poderão fazer 

perguntas às testemunhas, desde que o façam por intermédio de 

Advogado. No ato de citação, advirta os requeridos quanto o ônus da 

revelia, caso não contestem a ação (art. 344/CPC), salientando que o 

prazo para a defesa começará a fluir a partir da intimação da decisão que 

apreciar o requerimento de antecipação de tutela. Cáceres/MT., 09 de 

outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005152-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESES MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005152-21.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GENESES MARTINS DA SILVA Vistos, etc. Ao menos por ora o requerido 

não se encontra em local incerto e não sabido, tendo inclusive informação 

nos autos quanto ao local para sua citação (id. 13915736) e telefone para 

contato. Assim, expeça-se carta precatória para Comarca de Mirassol 

D’Oeste para citação da parte Ré no local indicado, qual seja: 

“ASSENTAMENTO SILVA RODRIGUES antes da COMUNIDADE denominada 

TABULETA uns 05km e tem o celular de número 65 99967 6645, com quem 

falei, sitio CAMPO BOM.”. Cumpra-se. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

FAGNER VITTORAZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002374-44.2018.8.11.0006 Valor da causa: $5,737.00 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

FAGNER VITTORAZZI Endereço: Rua Toledo, 18, j. Imperial, 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 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Requerida, com o fito de que 

compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada o dia 

07 de dezembro de 2018 das 08h:00m as 12h00m, que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer 

contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Cáceres, 9 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002246-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório do 2º ofício de registro civil de Mirasol do Oeste (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002246-24.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RAFAEL LEANDRO DA SILVA REQUERIDO: CARTÓRIO DO 

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE MIRASOL DO OESTE Vistos, etc... 

Rafael leandro da silva, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

aforou a presente Ação de Retificação de Registro Civil. Na petição inicial, 

o Requerente aduz que seu nome foi registrado apenas com o patronímico 

de seu genitor. Contudo, alega que após o divórcio dos pais manteve 

contato tão somente com a mãe e família materna, pelas quais possui 

vínculo afetivo, razão pela qual pretende por meio da via eleita a 

substituição do patronímico paterno (da Silva) para o sobrenome materno 

(Paradela). Sustenta que não mantém contato com seu genitor ou 

familiares paternos. Juntou os documentos de id. 13264215 a id. 

13264250. É o relatório. Decido. Considerando que o interesse do Autor 

não é de apenas acrescentar o sobrenome materno, e sim a substituição 

do patronímico paterno, para melhor elucidação dos fatos entendo 
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necessária a dilação probatória. Dessa maneira, DEFIRO E DETERMINO a 

produção das seguintes provas: a) De ofício, a colheita do depoimento 

pessoal do Autor (art. 370, CPC). b) Oitiva das testemunhas arroladas pelo 

Autor, quais sejam: Willian do Padro e Rayane Lemes de Oliveira, ficando a 

cargo do Advogado da parte Autora incumbido de proceder com a 

intimação das testemunhas, nos moldes do art. 455 do CPC. Em razão do 

acima exposto, designo audiência de instrução para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 16:00 horas. Ficam as partes intimadas através de seus 

advogados, inclusive acerca do depoimento pessoal. Intime-se. 

Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 2107-12.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCOTECA TANGA BEACHS, ANGEL 

BONETA MARTI, MARIA CRISTINA CAVALCANTI SERROU, MARCELO 

FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora providenciar o regular andamento do feito, tendo em vista que 

foi devidamente intimada . Razão pela qual, encaminho os autos à 

conclusão para novas determinações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 153179 Nr: 434-37.2013.811.0006

 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: JOSÉ CLAUDIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 IMTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seu advogado acerca do retorno 

dos autos à 1ª Instância , bem como, para postularem o que entenderem 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. DE FREITAS DIORIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000641-14.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: M. N. DE FREITAS DIORIO - ME 

Vistos etc. Antes de apreciar a pesquisa de bens, deverá o credor 

demonstrar que realizou a pesquisa de bens imóveis em nome do devedor 

junto ao cartório de registro de imóveis situado na Comarca do domicílio do 

devedor. Também deverá esclarecer quanto eventual interesse na 

averbação da execução no SERASAJUD, bem como averbar a execução 

junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Manifeste ainda 

quanto a possibilidade ou não da constrição de bens da pessoa física. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002895-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA NANTES CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1002895-86.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: SONIA NANTES CAMARGO Vistos etc. Ante 

o comportamento desidioso do autor exposto no processo, uma vez que 

mesmo sendo intimado por duas vezes a fim de promover o andamento do 

processo, quedou-se inerte, determino o arquivamento deste autuado. 

Intime-se e após, arquive-se. Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo 

A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000645-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (AUTOR(A))

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000645-80.2018.8.11.0006. AUTOR: 

FLAVIO AUGUSTO TIELLET RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação. Julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas. Intime-se. Após, arquive-se. 

Cáceres, 09 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005094-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005094-18.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA Vistos etc. HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado no id. 14949492 para que sobre ele 

recaiam os jurídicos e legais efeitos. Assim sendo, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Custas já recolhidas. Arquive-se 

independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004534-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO (AUTOR(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A. (RÉU)

FABIANO SALINEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004534-76.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO RÉU: DSM PRODUTOS 

NUTRICIONAIS BRASIL S.A. Vistos etc... Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos por DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A, alegando 
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existência de eventual omissão contida na decisão de id. 13472207 no que 

diz respeito ao arbitramento de honorários de sucumbência. Alega o 

Embargante que os honorários foram arbitrados de maneira equivocada e 

que deveriam ter sido distribuídos de maneira proporcional entre as partes. 

Afirma que a fixação da referida verba de sucumbência deveria ter sido 

baseada nos §§2º e 6º do art. 85 do CPC. Por tais razões, requer o 

acolhimento dos presentes embargos a fim de que sejam supridas as 

supostas omissões alegadas. É o relatório. Decido. O Código de Processo 

Civil estabelece a possibilidade de cabimento dos Embargos de 

Declaração. In verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Comentando o dispositivo legal, esclarece a doutrina de Daniel Amorim 

Assumpção Neves, que: Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram 

quatro espécies de vícios passíveis de correção por meio dos embargos 

de declaração: obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), 

omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo 

CPC). A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma 

processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um 

vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não 

consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma 

obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de 

declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de 

incerteza do leitor da decisão. (NOVO CPC COMENTADO. Editora 

JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). Conforme se nota, a finalidade dos 

Embargos de Declaração permanece a mesma no atual diploma processual 

(se comparado com o texto processual anterior), sendo certo que a 

modificação da decisão objurgada pode resultar do aludido instrumento 

processual, apenas e tão somente acaso o suprimento de qualquer dos 

vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) 

resulte em nova convicção acerca dos fatos. Mas não se deve admitir a 

modificação do julgado/convicção do Juízo mediante mero reexame do 

contexto fático-probatório dos autos. Dito isto, passo a análise da matéria 

ventilada à por meio dos embargos. No caso dos autos, os aclaratórios 

merecem rejeição. Isso porque se denota dos argumentos expostos a 

pretensão pura de retratação do Juízo ante a irresignação quanto aos 

honorários de sucumbência fixados na decisão de mérito (id. 13472207) o 

que há muito não se admite nesta via. Senão, vejamos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - VÍCIOS ELENCADOS DO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA 

- PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO 

PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 

do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar 

contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre 

na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a 

todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão." (EDcl no MS 21.315/DF).Ainda 

que para fins de prequestionamento, devem, necessariamente, estar 

presentes os vícios apontados nesse dispositivo. (ED 96017/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017). Sendo 

assim, por não vislumbrar a omissão apontada pela Requerida, e sim sua 

irresignação quanto à decisão proferida, notadamente quanto aos 

honorários de sucumbência arbitrados e os parâmetros utilizados para 

tanto, deverão os presentes embargos serem rejeitados, devendo o 

Embargante expor suas razões no instrumento adequado para eventual 

reforma da decisão (apelação). Deste modo, por não reconhecer a 

existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

sentença objurgada, hei por bem rejeitar os Embargos de Declaração 

opostos nos autos. É como decido! Ante o exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES (ADVOGADO(A))

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001394-97.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BMG, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., 

BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY 

em face de BANCO BMG e outros. Verifica-se nos autos que o requerido 

BANCO BMG já ofertou a contestação, mas pelo que se pode verificar do 

processo, a inicial ainda sequer foi recebida. Além disto, foi determinada a 

emenda à inicial (id. 14759828), mas conforme se nota pelo id. 15700381, 

o autor deixou transcorrer o prazo sem realizar os reparos indicados. 

Conforme redação do art. 321, parágrafo único 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. Assim sendo, como o autor 

deixou transcorrer o prazo sem complementar as informações indicadas 

pelo Juízo (id. 14759828), deverá a inicial ser indeferida, ainda que um dos 

réus tenham extemporaneamente apresentado contestação. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil INDEFIRO A INICIAL e nos termos do 485, I do Código de 

Processo Civil JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P. R. I. Determino a intimação do requerido Banco BMG para que 

tome conhecimento da extinção do processo, mas não há que se falar em 

fixação de honorários de sucumbência, pois não se verifica no processo 

a ocorrência de sua citação, tampouco deliberação de recebimento da 

inicial. Sem custas. Cáceres/MT., 09 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187685 Nr: 6760-42.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEOTONIO RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, INTIMO a parte autora, por meio de 

seu advogado via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca dos documentos fls. 251/258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84552 Nr: 128-10.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Requerido atendesse a 

intimação retro, peramecendo ainda em posse dos autos epigrafados. 

Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, conduzo esta 

certidão ao conhecimento da Mma. Juíza desta Vara, permanecendo esta 

Escrivania no aguardo de novas determinações.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187682 Nr: 6757-87.2015.811.0006

 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: JOSE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI, do NCPC, INTIMO a parte autora, por meio de 

seu advogado via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca dos documentos fls.245/250.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 86869 Nr: 2392-97.2009.811.0006

 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: CÍCERO VINÍCIUS MOTA, VERONICA NUNES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, WALTER TÁPIAS 

TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que no prazo de 15 dias 

manifeste-se acerca do laudo pericial de fls. 396/400.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156007 Nr: 3605-02.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLAINNE DE PAULA DOS REIS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Milton 

Chaves Lira, OAB/MT 6330 fez carga destes autos em 28.09.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155994 Nr: 3592-03.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON JOSÉ LARA MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Milton 

Chaves Lira, OAB/MT 6330 fez carga destes autos em 28.09.2018 e até a 

presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 182847 Nr: 3959-56.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO, RILDO ROBSON PEREIRA

 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

182847 §!3=P¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3959-56.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): RADAR MOTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 

e OSENIR TEODORO DE CARVALHO e MAGDA ALESSANDRA EGERT 

NAFAL DE CARVALHO e RILDO ROBSON PEREIRA

CITANDO(A, S): Executados(as): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 01860243000162Inscrição Estadual: 

13.175.381-9, brasileiro(a), ,

 Executados(as): RILDO ROBSON PEREIRA, CPF: 31668780259, 

brasileiro(a),

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/05/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.792,10

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

nº20146625, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues B. de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 9 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): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 146883 Nr: 5145-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ GALLO, JOSÉ MOSSUETO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - OAB:12244, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT
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 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Atila 

Silva Gattass, OAB/MT 2308 fez carga destes autos em 28.09.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172695 Nr: 8278-04.2014.811.0006

 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): FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Fransérgio Rojas Piovesan, OAB/MT 4848 fez carga destes autos em 

27.09.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 136291 Nr: 5472-98.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, JOSÉ PEREIRA DE 

SOUSA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, DIERLY BALTAZAR 

FERNANDES SOUZA, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RENATO FERNANDES SOARES, 

GASPAR JOSE DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/B

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Otavio 

Fernando de Oliveira, OAB 12101/B fez carga destes autos em 

25.09.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 136308 Nr: 5491-07.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, 

JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, RENATO FERNANDES SOARES, DIERLY 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Otavio 

Fernando de Oliveira, OAB 12101/B fez carga destes autos em 

25.09.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 136288 Nr: 5469-46.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, ODETE 

MARIA FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, RENATO 

FERNANDES SOARES, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205733, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Otavio 

Fernando de Oliveira, OAB 12101/B fez carga destes autos em 

25.09.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 145384 Nr: 3427-87.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO- 

UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FORNANCIARI 

WOLSKI - OAB:15.514/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Hugo 

Franco de Miranda, OAB 14935/O fez carga destes autos em 21.09.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83759 Nr: 10277-02.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Leandro Ladeia Segatto, OAB 20324 fez carga destes autos em 

20.09.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 10252 Nr: 588-12.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO NEPOMUCENO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Compulsando detidamente os autos constatei que o Requerido acostou o 

comprovante de depósito de valor referente aos honorários 

sucumbenciais na conta única do tribunal, no entanto a requisição de 

pequeno valor está tramitando no Departamento Auxiliar da Presidência, 

razão pela qual a sua quitação deveria ocorrer por aquele setor. 

Assim,amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, conduzo cópia 

digitalizada ao D.A.P. para que fiquem cientes do teor desta certidão e em 

ato contínuo, intimo primeiramente os advogados da Parte Requerente para 

que se manifestem no prazo de 05 dias e após, conduzam-se os autos em 

carga ao Requerido para igualmente tomar ciência desta e de que 

futuramente será expedido alvará judicial em favor dos mencionados 

causídicos da Requerente relativo ao valor ora mencionado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155669 Nr: 3224-91.2013.811.0006

 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: ADRIANA DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Hugo 

Franco de Miranda, OAB 14935/O fez carga destes autos em 19.09.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 93244 Nr: 8305-60.2009.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Edilaine 

Aparecida Soares Neves, OAB 4825 fez carga destes autos em 

06.09.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195170 Nr: 593-72.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERNANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Marco 

Antonio Corbelino, OAB 9898 fez carga destes autos em 10.09.2018 e até 

a presente data NÃO os devolveu. 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(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 6737 Nr: 459-75.1998.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMA COMERCIAL POPULAR DE SECOS E 

MOLHADOS, FOAD GATTASS FILHO, MYRIAN MOTTA CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, IN TIMO O EXECUTADO 

para, no prazo de 15 (quinze) manifestar no feito, sobretudo quanto ao 

laudo de avaliação à fl. 275.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005272-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. CAVALLARI - EPP (IMPETRANTE)

HERBERT DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (IMPETRADO)

VALDECI RODRIGUES DA COSTA (AUTORIDADE COATORA)

FRANCIS MARIS CRUZ (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ OAB - 103.605.221-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR movido por W. S. CAVALLARI - EPP em desfavor do MUNICÍPIO 

DE CÁCERES e da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS C/C 

ASSESSORIA DE CONVÊNIOS, todos qualificados na exordial. O 

Impetrante sustenta ter vencido processo licitatório promovido pela parte 

Impetrada, (Tomada de Preço Nº 09/2017- Processo 32969/2017) cujo 

objeto é a execução de obras de rede elétrica para a Iluminação Pública da 

Avenida Talhamares e da Rua dos Tuiuiús em Cáceres. Menciona que, da 

licitação, originou-se o Contrato Administrativo 189/2017- PGM, no valor de 

R$ 428.711,87 (quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e onze reais e 

oitenta e sete centavos), que foi assinado em 10/12/2017, com vigência de 

04 (quatro) meses (até 10/04/2018), com prazo para execução de 02 

(dois) meses (até 09/02/2018). Em 11/12/2017, foi emitida a ordem de 

serviço. Ocorre que, em 07/02/2018, conforme aduz, informou ao ente 

municipal não possuir, naquele momento, as luminárias com as 

especificações do projeto básico contido no edital, mas que disponibilizaria 

um material de mesma marca e especificações (superiores às 

demandadas), o que foi negado de forma injustificada pela Secretaria de 

Obras. Relata que referida negativa por parte do Município originou em 

08/03/2018 a Notificação 001/2018, que informou sobre a rescisão 

contratual nos termos da Lei nº 8.666/93, sem qualquer justificativa da 

recusa da substituição do material. Diante da Notificação, sustenta que 

realizou uma reunião no gabinete do Sr. Prefeito Municipal, o qual autorizou 

o prosseguimento da obra objeto da licitação, bem como a substituição das 
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luminárias de lâmpada a vapor por luminárias sistema LED. A título de 

registro, informa o Impetrante que o projeto da instalação de rede pública 

dependeu de aprovação e liberação por parte da concessionária de 

energia elétrica (ENERGISA), a qual, até aquele momento, não tinha 

aprovado e liberado o projeto. Dessa forma, relata que o prazo de 02 

(dois) meses estabelecido pela Administração para a execução do 

contrato foi exíguo, haja vista a conhecida burocracia que envolve tal 

procedimento. Nesse curto prazo, alega que foi possível apenas a 

implantação dos postes, troca de luminárias de superposte, implantação 

dos cabos multiplexados que alimentarão as luminárias, sendo no total 

instalada 35 luminárias, ficando o término da obra pendente de chegada do 

restante do material que atenda as especificidades do contrato. Assim, 

conforme autorização do chefe do executivo para o prosseguimento 

afirma ter realizado 70% da obra, bem como solicitou os demais materiais 

faltantes. Contudo, em que pese o relato e mesmo em contato frequente 

com o Município, infere que foi surpreendido com a rescisão unilateral do 

contrato, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma oportunização para 

manifestar-se ou se defender, razão pela qual volve-se perante este Juízo 

pugnando pela concessão da liminar para determinar: (i) a nulidade do ato 

administrativo que rescindiu o contrato administrativo em análise, 

tornando-o válido; (ii) a prorrogação de sua vigência e prazo de execução 

e (iii) a anulação dos efeitos administrativos dispostos nos art. 77, 78, 

inciso I e IV e 79, inciso I da Lei 8.666/93, bem como afastadas quaisquer 

sanções administrativas que possam ser imputadas. Despacho recebendo 

a inicial e postergando a análise da liminar para após as informações da 

autoridade apontada como coatora (Id: 15145431). Informações 

devidamente prestadas pela parte Impetrada (Id: 15712705). Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Quanto 

à tutela de urgência, deve-se registrar que a lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “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 [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida 

liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do 

pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça 

do bom direito e perigo da demora. Na espécie, a Impetrante, após restar 

vencedora em processo licitatório, firmou Contrato Administrativo sob o nº 

189/2017 – PGM com o Município de Cáceres para a execução de obras 

da Rede de Iluminação Pública ornamental na Avenida Talhamares e na 

Rua dos Tuiuiús, estando incluso o fornecimento de materiais e mão de 

obra no valor total de R$ 428.711,87 (quatrocentos e vinte e oito mil reais, 

setecentos e onze reais e oitenta e sete sentavos), conforme documento 

Id: 15130343 carreado ao feito. No contrato estabeleceu-se o prazo de 02 

(dois) meses para execução da obra, a partir da Ordem de Fornecimento 

expedida pelo Município em 11/12/2017 (Id: 15130305), com prazo de 

vigência de 04 (quatro) meses corridos, contados, este último, da 

assinatura do contrato em 08/12/2017, ou seja, o contrato findava-se em 

07/04/2018 e sua execução em 10/02/2018. Diante de tais informações e 

analisando perfunctoriamente os autos, verifica-se que o pedido em tela 

revela-se insubsistente para fins de deferimento da liminar. Isso porque, 

ao menos por hora, não se observa a apontada ilegalidade ou 

arbitrariedade praticada pela Administração Pública Municipal, haja vista 

que agiu, aparentemente, nos estritos limites legais. É que, conforme se 

extrai do procedimento administrativo (Id: 15715152) acostado aos autos, 

embora a Impetrante tenha solicitado em 07/02/2018 Aditivo de Tempo (Id: 

15130387) para prorrogar a execução da obra pelo prazo de 120(cento e 

vinte) dias, o pleito foi indeferido em 21/02/2018 em despacho exarado 

pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística do Município. A 

negativa se deu em face da constatação, pelo Fiscal de Contrato Sr. 

Bruno Renostro Barbosa, através do Relatório Situacional da Obra emitido 

e assinado em 09/02/2018, 01 (um) dia antes de findar o prazo de 

execução do projeto, de que, até aquele momento, a empresa contratada, 

qual seja W.S. CAVALLARI –EPP ora Impetrante, não havia apresentado 

nenhuma execução física da obra, não sendo verificado sequer o início da 

realização do projeto. Desse modo, diante da negativa do pleito de 

prorrogação e da inexecução do contrato, a Impetrante foi Notificada (Id: 

15130400) em 08/03/2018 para, no prazo de 03 (três) dias, manifestar-se 

sobre a rescisão do contrato, contudo, não obstante tenha recebido a 

notificação via AR em 18/04/2018 (Id: 15715152), deixou transcorrer in 

albis o prazo de resposta, sobrevindo em 04/06/2018 o Termo de 

Rescisão do Contrato Administrativo 189/2017 – PGM. Oportuno registrar 

que somente em 12/06/2018 é que o Impetrante ofereceu sua resposta, 08 

(oito) dias após a rescisão do contrato, conforme se extrai do documento 

Id: 15130416 e 15130428, aduzindo, em síntese, que havia se reunido com 

o Sr. Prefeito em seu Gabinete, que lhe concedeu, aparentemente, de 

maneira informal, autorização para prosseguir com a execução da obra, 

bem como a substituição das luminárias com lâmpadas a vapor de sódio 

por luminárias sistema LED, porém, sem provas nos autos que evidencie 

efetivamente essa autorização. Vale dizer, nesse contexto, que ao 

assumir as obrigações estabelecidas no contrato, a Impetrante tomou 

conhecimento de todos os materiais necessários para a execução do 

projeto, bem como que o prazo de 60 (sessenta) dias, seria suficiente 

para sua conclusão. Assim, ao indeferir o pedido de aditivo de 

tempo/prazo, que pleiteava o dobro do prazo previsto para concluir a obra, 

a Administração Pública atuou, aparentemente, nos estritos limites 

estabelecidos na Lei nº 8.666/93, já que a obra não foi concluída no prazo 

estabelecido no contrato, oportunizando, inclusive, ao Impetrante o direito 

ao contraditório acerca da rescisão contratual, através da Notificação 

001/2018. Destarte, ao menos em cognição sumária dos autos, não se 

verifica ato ilegal perpetrado pela Administração municipal que autorize a 

concessão da liminar vindicada, pelo contrário, nota-se manifesto atraso, 

sem justificativa plausível, em concluir a obra licitada, bem como que, 

embora ofertado o direito de resposta ao Impetrante sobre a rescisão 

contratual, quedou-se silente, sem apresentar a defesa pertinente no 

prazo estabelecido. Sobre o tema, colha-se o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO 

ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO — AMPLA DEFESA — 

CONFIGURAÇÃO. INEXECUÇÃO — MULTA — REGULARIDADE — 

ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. Inexiste ilegalidade em rescisão unilateral 

de contrato administrativo, precedida de contraditório e ampla defesa, 

mormente quando a empresa contratada descumpre os prazos 

avençados, não retoma obra suspensa, após a ordem de reinício, muito 

menos, apresenta justificativa plausível, no momento oportuno. Sentença 

retificada. (ReeNec 86101/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015). Portanto, não estando 

presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da liminar 

pleiteada, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) INDEFERIR a liminar 

pleiteada, em razão do não preenchimento dos requisitos legais; b) 

Colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 

12.016/2009; c) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; d) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 09 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre R. Sobrinho Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003409-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA 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: 

19/11/2018 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

BRENO VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 
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de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

19/11/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON FELISMINO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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: 

19/11/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003443-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEMILSON LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 19/11/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003444-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

GEISILANE AMORIM MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HEULA GUILHERME DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003456-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

REGINA LEMES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003467-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA COSTA DE SOUZA (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: 19/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003468-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GRACIELE DA COSTA 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: 19/11/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003470-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA (ADVOGADO(A))

THIAGO DE MELO ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 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: 1003481-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS FONSECA (REQUERENTE)

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

Intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à audiência de Tipo: 

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO Sala: Sala Audiência Conciliação 

Juizado Data: 06/11/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(s) cliente independentemente de intimação 

pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CORREA LANDIN (REQUERENTE)

YAGO GATTASS CREPALDI (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEL FRANCISCO BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/11/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 19/11/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003878-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE JESUS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 

Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 15:00 (MT), 

devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003515-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

19/11/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004933-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(es) Advogado(s), 

FINALIDADE: Intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO Sala: Sala 

Audiência Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (REQUERENTE)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(es) Advogado(s), 

FINALIDADE: Intimação de Vossa Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO Sala: Sala 

Audiência Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(s) clientes independentemente 

de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005303-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDA LIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEONIR FERNANDES GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA 95346724168 (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) 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. COMPROVANTE DE 
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RESIDÊNCIA (X ) CONTA DE AGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006965-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA MAIA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006965-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DAVID PEREIRA MAIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006970-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006970-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS CORREA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006958-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO CINTRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006958-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO CINTRA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007721-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

VALDEMAR MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007721-92.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMAR MARTINS DA 

CRUZ REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007720-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

GENY CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007720-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GENY CARVALHO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007081-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODENILSON DA COSTA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007081-89.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RODENILSON DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007074-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

DARIO GARCIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007074-97.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DARIO GARCIA DE MIRANDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta 

de balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003014-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003014-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JERONIMO HONORATO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

ARISTIDES BRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003860-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ARISTIDES BRAZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007059-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA JAILDE GRACILIANA SANTOS DANELICHEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007059-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LINDA JAILDE GRACILIANA 

SANTOS DANELICHEN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de seus 

documentos de identificação civil (RG e CPF) legíveis, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA AUGUSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000072-42.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANDREIA AUGUSTA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, bem como comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER NUNES GOVIO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000068-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROGER NUNES GOVIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, bem como comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ARMINDO GOMES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000041-22.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARMINDO GOMES LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, bem como comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO RODRIGUES (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000037-82.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO JOAO RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, bem como comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006302-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PINTO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006302-37.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CARLOS PINTO 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, bem como comprovante de residência 

em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar 

a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROOSEVELT MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000020-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROOSEVELT MONTEIRO LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, bem como comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BENEDITO CLERIS PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000019-61.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO CLERIS PINTO 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, bem como comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GELSON ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000014-39.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GELSON ROSA GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, bem como comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000013-54.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO CARVALHO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, bem como comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETT PORTES BALDOINO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000083-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DONIZETT PORTES 

BALDOINO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, bem como cópia de seus documentos de identificação civil 

(RG) legível, sob pena de indeferimento da inicial, conforme preceitua o 

art. 321 do CPC, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JANAILTON RIBEIRO PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000073-27.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JANAILTON RIBEIRO PIRES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE ARRUDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000039-52.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARINALVA DE ARRUDA 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNA EGNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000032-60.2018.8.11.0006. REQUERENTE: BARBARA BRUNA EGNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

CATIA CILENE MASCARENHO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000034-30.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CATIA CILENE MASCARENHO 

DA ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RIEDEL PINTO LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000024-83.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RIEDEL PINTO LEAL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000011-84.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JESSICA RIBEIRO RODRIGUES 

REQUERIDO: J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do 

CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-32.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDERSON KELLER NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M & S COMERCIO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

D&L SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SOLUCOES WEB 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010360-32.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON KELLER 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: D&L SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SOLUCOES WEB LTDA, M & S 

COMERCIO DIGITAL LTDA - ME Vistos, etc. Verifica-se no AR juntado no 

ID n. 2652693 que a segunda requerida não foi citada/intimada para 

comparecer à audiência de conciliação, em razão da mudança de 

endereço informado nos autos. Assim, intime-se o Requerente, prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar novo endereço da empresa M & S COMERCIO 

DIGITAL LTDA - ME, sob pena de arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012021-85.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012021-85.2011.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ROSA DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente, para 

no prazo de 05 (cinco dias), manifestar nos autos ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do processo. Cumpra-se. 

CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011945-61.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIJANIRA NOVAES DO AMARAL (EXEQUENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

 

MANIFESTE AS PARTES EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003694-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GARCIA CASTRILLON (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003694-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE LUIZ GARCIA 

CASTRILLON REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Defere-se a justificativa apresentada. Proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação, devenso as partes serem 

intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001429-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMBERGUE DE ALMEIDA BERALDO (REQUERENTE)

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco Eduardo Campesatto Vieira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001429-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALTEMBERGUE DE ALMEIDA 

BERALDO REQUERIDO: FRANCISCO EDUARDO CAMPESATTO VIEIRA 

Vistos, etc. Considerando a certidão de id. 15013401, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço do 

requerido. Após, proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

nova audiência de conciliação, intimando-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005348-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005348-88.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO JUNIOR DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do requerente acerca 

da solenidade se deu um dia após a realização da audiência. Isto posto, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas. Cumpra-se. CÁCERES, 1 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ERICKS DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001651-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONARDO ERICKS DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Considerando que a parte 

requerida não foi intimada acerca da solenidade, proceda a secretaria da 

vara com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as 

partes serem intimadas. Atente-se a secretaria da vara para o endereço 

do requerido declinado no id. 14691687. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

FABIO OURIVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

LUCIANA GOULART PENTEADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001932-78.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO OURIVES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Acolhe-se a justificativa apresentada 

pelo requerente. Proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

nova audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas. 

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quine) dias, acoste 

comprovante de endereço em seu nome, para fins de fixação de 

competência deste Juízo. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

NORIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000025-68.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NORIVAL DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

LENILDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000031-75.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LENILDA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007817-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007817-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LIBENCIO LEITE DA CRUZ 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

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

emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA, 

sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007800-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WELINGTON DA SILVA MINARE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007800-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WELINGTON DA SILVA 

MINARE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007795-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007795-49.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANIA MARIA DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007789-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JOILSON SILVA DOS SANTOS PRENZLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007789-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOILSON SILVA DOS 

SANTOS PRENZLER REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005301-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

APARECIDA BALESTRIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005301-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA BALESTRIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007754-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007754-82.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MICHELLE SILVA FERREIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007884-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDVANIA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007884-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDVANIA DE SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do 

CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007826-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007826-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LIBENCIO LEITE DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007923-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007923-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARILDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007814-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007814-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RONALDO DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO ITAU CARTOES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007813-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007813-70.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RONALDO DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO ITAU CARTOES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007809-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 77 de 750



AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007809-33.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RONALDO DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007787-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

LUCIANO EGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007787-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO EGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005305-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUILHERME ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005305-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS GUILHERME ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005284-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

GEOVANIL ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005284-78.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GEOVANIL ANTONIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007785-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007785-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCAS EGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007758-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007758-22.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SOARES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007757-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007757-37.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO APARECIDO DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007886-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

RODRIGO DE ABREU SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007886-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RENAN FERREIRA DE 

MENDONCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005294-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CIRILO SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005294-25.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO CIRILO SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007897-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILTON CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007897-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILTON CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta 

de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011740-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA APARECIDA DE ASSUCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011740-56.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: KEYLA APARECIDA DE ASSUCAO Vistos, etc. 

Intime-se o Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos 

autos ou querer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007546-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA NEVES MENDES (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007546-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SELMA NEVES MENDES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Considerando a certidão de id. 

14768108, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas. Cumpra-se. 

CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010252-66.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 

Vistos, etc. Primeiramente, proceda-se com a retificação da empresa VIA 

VAREJO S/A, conforme manifestação e procuração de ID 11818948 e 

11818954. Verifica-se nos autos, que a parte Reclamada VIA VAREJO 

S/A não foi devidamente citada/intimada para comparecer à audiência de 

conciliação. Assim, designe-se uma nova data para a realização da 

audiência de conciliação para a primeira ré. Intimem-se as partes, nos 

termos e formas legais. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSUE VALDEMIR DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010211-02.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSUE VALDEMIR DE 

ALCANTARA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Verifica-se nos 

autos que a parte Requerente foi intimada para emendar à inicial 

comprovante de endereço em nome nome próprio de forma legível. Na 

manifestação juntada no ID 12118186, o Requerente informou que o 

comprovante do endereço estaria em anexo, porém, não há o documento 

juntado nos autos. Assim, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, colacionar aos autos a cópia do documento, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002760-45.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CAIO CESAR PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Verifica-se no AR juntado no ID 7360465 que a parte Requerida não foi 

citada/intimada em tempo hábil para comparecer na audiência de 

conciliação. Assim, designe-se uma nova data para a realização da 

audiência de conciliação. Intimem-se as partes, nos termos e formas 

legais. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000129-60.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO ALMEIDA 

BARBOSA REQUERIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA BRASIL EIRELI - ME (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000139-07.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO ANTONIO RIBEIRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: DROGARIA BRASIL EIRELI - ME Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007925-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO JOSE GONZALES NEVES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007925-39.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ORLANDO JOSE GONZALES 

NEVES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011482-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011482-80.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTA NUNES 

RODRIGUES REQUERIDO: OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Vistos, 

etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo 

de consulta de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005517-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

ERANIL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005517-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ERANIL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 
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ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011707-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011707-66.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ANDERSON ESPINOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000130-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON ESPINOZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALAF MIGUEL SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000115-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALAF MIGUEL SANTANA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005340-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005340-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS 

MIRANDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000118-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANE DELFINO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR TEIXEIRA COUTINHO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000113-09.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ODAIR TEIXEIRA COUTINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005541-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

LUCIENE PAIVA DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005541-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE PAIVA DA SILVA 

CORDEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC 

e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

GIORGIO AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

QBE BRASIL SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010127-98.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR REQUERIDO: QBE BRASIL SEGUROS S/A, DELL 

COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS 

LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do processo. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010459-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE DA CRUZ DOS SANTOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

R. A. MARQUES DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010459-65.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ANA CAROLINE DA CRUZ DOS 

SANTOS REIS EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, R. A. 

MARQUES DE ARRUDA - ME Vistos, etc. Intime-se 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) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado, 

bem como requerer o que entender de direito. Caso haja pedido de 

penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o expressamente o valor 

atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIGUEL JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010899-61.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUEL JOSE DE CARVALHO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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

dias, requerer o que entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006653-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NELSON PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006653-10.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NELSON PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, bem como em consulta ao sítio eletrônico do 

DETRAN/RJ, verifica-se que a parte requerida cumpriu com o que lhe foi 

determinado com relação a obrigação de fazer (baixa no gravame), pois 

existe informação de baixa de alienação fiduciária/reserva de domínio pela 

financiadora. Em análise às informações prestadas no endereço virtual 

acima disposto, verifica-se haver duas restrições judiciais vinculadas ao 

veículo. Isto posto, indefere-se o pedido de id. 15458668. Tendo a 

requerida efetuado depósito voluntário da condenação, no tocante a 

obrigação de pagar, intime-se o requerente para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003674-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/11/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA LOURENCA TOMICHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

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: 09/11/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

SUELEN DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 09/11/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

DORCA GASPAR LOURENCO (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: 09/11/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 203053 Nr: 5285-17.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA LENEAR SANTOS DE SALLES GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AULUS LUIZ SANTOS DE 

SALLES GRAÇA - OAB:22.006/A, BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290, RONICLEI 

ELIAS DE RESENDE - OAB:20047/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 141.

Oficie-se ao Juízo do Juizado Especial da Comarca de Araputanga/MT, 

solicitando a redesignação do interrogatório da denunciada para após 

05/12/2018.

Cumpra-se com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010725-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILAINE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010725-52.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDILAINE BORGES DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006361-25.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE DE MELO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005902-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETINA DOS SANTOS GABRIEL (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005902-23.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BETINA DOS SANTOS 

GABRIEL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO MELO BENICIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001211-63.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO MELO BENICIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006041-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006041-72.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO BATISTA 

SANTIAGO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o 

recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente deixou transcorrer o 

prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CATARINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANA NOLIBOS BACCIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001806-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CATARINA RIBEIRO 

REQUERIDO: ADRIANA NOLIBOS BACCIN Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011648-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

TATIANE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011648-15.2015.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE DA SILVA MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012235-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012235-37.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida, apesar de intimada, não apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005756-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

ELISA MARIA JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005756-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELISA MARIA JORGE DA 

CUNHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Em síntese, 

alega a requerente ter celebrado perante o requerido negócio jurídico de 

empréstimo, sendo que no final de 2017 renegociou as parcelas referente 

a 2018, ocorrendo amortização no valor de R$ 10.436,21 (dez mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos). Ocorre que o 

promovido cobranças relativas ao empréstimo, debitando os valores de 

sua conta, sendo que o débito já havia sido pago e a amortização 

celebrada. Aduz ainda que desde maio do corrente ano que o requerido 

vem efetuando descontos indevidos de sua conta, tendo inclusive cheque 

devolvido por falta de fundos. Após tentativa de solução extrajudicial 

frustrada, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de 

urgência a abstenção de qualquer cobrança referente ao empréstimo já 

quitado e amortizado. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. 

Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações da requerente, pois, conforme id. 

15814377, o negócio jurídico pactuado foi cumprido, tendo homologada a 

amortização da dívida, sendo indevidos os descontos realizados em sua 

conta após 14/12/2017 referentes ao empréstimo em questão, aos quais 

foram realizados (id. 15814713). Com relação ao perigo na demora, este 

encontra-se estampado, tendo em vista que a requerente já passou por 

situação vexatória (cheque devolvido), bem como ter valores retidos 

indevidamente, prejudicando o seu sustento. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da tutela e medidas necessárias para cumprimento da mesma. 

Isto posto, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando que o requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se 

abstenha de efetuar descontos nas contas da requerente referente à 

Cédula de Crédito Bancário 018.410.899, sob pena de multa diária de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais); c) Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais; d) 

Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo o requerido apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, 
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bem como da audiência designada para o dia 23 de novembro de 2018, às 

13h30min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011747-82.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011747-82.2015.8.11.0006. REQUERENTE: VINICIUS SEGATTO JORGE 

DA CUNHA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011393-91.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JULIEBERSON RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011393-91.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JULIEBERSON RODRIGUES DE 

BRITO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011645-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011645-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. O STJ encontra-se 

discutindo 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) na base de cálculo do ICMS em sede de Recursos 

Repetitivos - Tema 986, estando suspensas todas as ações que versam 

sobre a matéria. Isto posto, suspende-se o andamento processual do 

presente feito até o julgamento do incidente supra. Cumpra-se. CÁCERES, 

9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006642-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

CATARINA DE MAGALHAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006642-78.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CATARINA DE MAGALHAES 

RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida, apesar de intimada, 

não apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011398-45.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NAIR PEREIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou 

sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da 

justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO WATANABE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010202-40.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO WATANABE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010683-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATO AUGUSTO LIMA ALFAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010683-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RENATO AUGUSTO LIMA 

ALFAIA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA (ADVOGADO(A))

MARLON FERREIRA MINOTTI (REQUERENTE)

JULIANA RODRIGUES BESSA (ADVOGADO(A))

MARAISA FONSECA ZANCHETA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010325-38.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARLON FERREIRA MINOTTI 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003686-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CLAUMIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003686-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CLAUMIR DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

VICENTE MARGARIDA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002367-86.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VICENTE MARGARIDA DE 

MIRANDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelo 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULINO FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006792-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO PAULINO FERREIRA 

PEREIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA., LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Trata-se de embargos 

declaratórios opostos pelas requeridas, alegando a sentença ser omissa. 

Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelas 

embargantes apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

AMILTON CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000615-79.2017.8.11.0006. REQUERENTE: AMILTON CARVALHO DOS 

REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA DATA S.A. 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresenta pelo 

requerente. Compulsando os autos, vislumbra-se que a sentença foi 

publicada em 26/06/2018 e os aclaratórios opostos na data de 16/08/2018, 

estando fora do prazo legal. Isto posto, não se conhece os embargos 

opostos, ante a sua intempestividade. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VILLAGE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

GUARA EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA ALVES VENDRAMEL (ADVOGADO(A))

YURI MARQUES GIL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010226-68.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VILLAGE HOTEL LTDA - ME 

REQUERIDO: GUARA EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA LTDA - ME 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por 

GUARA EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA LTDA - ME. Conhece-se o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002993-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002993-42.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por ANTONIO FERNANDES 

DE SOUZA. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelo 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007366-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007366-82.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

BARBARA LIMA E CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA BASUS BISPO (ADVOGADO(A))

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001762-43.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL CARVALHO 

OLIVEIRA REQUERIDO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. 

Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000745-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO (ADVOGADO(A))

ROSINEI GREGORIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000745-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSINEI GREGORIA DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerente. 

Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002578-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ROSELAINE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002578-88.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELAINE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que a 

requerente foi intimada para emendar a inicial, deixando transcorrer o 

prazo sem que houvesse qualquer manifestação. Por fim, não há que se 

falar em ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a 

parte foi devidamente intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. 

Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos 

termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se o presente feito. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se 

a requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010436-27.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENAUER GARCIA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010436-27.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ADENAUER GARCIA NUNES 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Com relação ao pedido de devolução de custas, deve ser 

realizado perante a Diretoria do Foro, nos termos das normativas do TJMT. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE MENDES VALERIANO (REQUERENTE)

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002613-19.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WALLACE MENDES 

VALERIANO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010549-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

DIEGO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010549-10.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-47.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALINE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010607-47.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ONEIDE MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010352-21.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ONEIDE MARIA GONCALVES, 
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ADENIR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY TELES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003512-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELY TELES DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para 

emendar a inicial, porém juntou documento diverso do requerido. O 

documento determinado é retirado no CDL pessoalmente pela parte, ao 

qual consta pesquisa de vários órgãos de proteção ao crédito. Insta 

salientar que a emenda à inicial não é uma faculdade da parte, mas sim 

obrigatoriedade, sob pena de seu indeferimento. Por fim, não há que se 

falar em ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a 

parte foi devidamente intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. 

Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos 

termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003159-06.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR PERES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que o requerente foi intimado para emendar a inicial, 

porém atendeu parcialmente, juntando comprovante de residência em 

nome de terceiro. Insta salientar que a emenda à inicial não se trata de 

uma faculdade, mas sim obrigatoriedade. Por fim, não há que se falar em 

ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi 

devidamente intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do 

exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 79880 Nr: 6448-13.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DAMACENA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

 Compulsando os autos, verifica-se que o pronunciado Jonas Damacena 

Dias não foi localizado para intimação da Sessão de Julgamento designada 

para o dia 09/10/2018, conforme espelho de fl. 413, ficando, contudo, 

prejudicada a realização de Sessão.

 Ademais, a fim de evitar futura arguição de nulidade, abra-se vista dos 

autos à Defesa para que informe o atual endereço do réu, caso tenha 

ciência da mudança de endereço deste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de intimação por edital.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e conclusos para 

redesignação da Sessão de Julgamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240679 Nr: 8417-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO, LEANDRO DE 

ARRUDA E SILVA, EDUARDO LIMA DE MORAES, WILLIAN HENRIQUE 

SALUSTIANO ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel B.P. Esposito - 

OAB:23.778

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 11 de 

outubro de 2018, às 13h20min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 9819 Nr: 324-92.2000.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON JESUS TRINDADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315700, CLEBER JESUS TRINDADE DOS SANTOS - 

OAB:315700/SP

 Vistos etc,

Aportou aos autos resposta à acusação com pedido de liberdade 

provisória formulado pela defesa de ILSON JESUS TRINDADE DOS 

SANTOS.

 Parecer favorável do Ministério Público, fl. 124.

É o que merece relato. DECIDO.

 O decreto preventivo de fls. 56/57 cinge-se à conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Todavia, depreende-se 

dos autos que não mais persistem os motivos ensejadores da medida de 

exceção drástica, consistente na privação da liberdade do denunciado.

 De igual forma, verifica-se a ausência de abalo à conveniência da 

instrução criminal ou aplicação da lei penal, mormente considerando que o 

denunciado comprovou endereço certo nos autos, demonstrando que 

pretende colaborar com a instrução criminal.

 Posto isso, com fulcro nos Arts. 312 e 316, do Código de Processo Penal 

c/c Art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do denunciado ILSON JESUS TRINDADE DOS SANTOS, 

brasileiro, mestre de obras, natural de Cáceres/MT, nascido em 

06/08/1974, filho de Antonio Nascimento dos Santos e Irani Trindade dos 

Santos, residente na Rua José Scapim, nº 22, quadra 14, centro, na 
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cidade de Indiaporã/SP.

 Determino que seja dada baixa do Mandado de Prisão no Sistema do 

BNMP, que sejam recolhidos eventuais mandados expedidos.

 Expeçam-se os contramandados.

 Certifique-se o cumprimento da presente ordem.

 Troque-se a capa dos autos.

 Após, conclusos para posteriores deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187794 Nr: 6837-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍTALO IGOR DE MORAES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FERNANDA MARTINS 

MAMORÉ - OAB:23197/0

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ITALO IGOR DE MORAES SOUZA, qualificado 

nos autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional 

do Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95.Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198780 Nr: 2751-03.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANETE DE LOURDES GARCIA MARQUES, 

APOLO FREITAS POLEGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado APOLO FREITAS POLEGATO para, no prazo legal, 

apresentar DEFESA PRÉVIA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229331 Nr: 777-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI LEITE DUARTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Intimar a Advogada do Denunciado, Dra. RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO, para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240330 Nr: 8175-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de fls.15/21, encartado pela defesa do 

acusado PEDRO STEFANI DA ROCHA, hei por bem, primeiramente acolher 

a cota ministerial retro, motivo pelo qual determino nova tentativa de 

intimação da vítima acerca da decisão que decretou as medidas protetivas 

de fls.10/11, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Consigno que a vítima não deverá manter contato com o agressor, vez 

que tal ato vai de encontro ao seu próprio pedido de providencias 

protetivas (fls.08/09).

Em tempo, deverá o senhor Oficial de Justiça tentar localizar a vítima, 

podendo ligar no seu telefone celular, qual seja, (65) 99973-8087, no 

sentido de obter informações quanto ao seu endereço certo.

 Com a resposta do Oficial de Justiça, abre-se vista ao Ministério Público 

para manifestação.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 194026 Nr: 10779-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN RAFAEL FERREIRA MILLA, 

WELLINTON MOREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Processo n ° 10779-91.2015.811.00010 – Cód. 194026

Vistos em correição.

Citem-se os acusados, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Conste no edital as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225045 Nr: 10712-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Graminho Frigeri - 

OAB:MT0025128O

 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 contra 

razão no prazo de 02 (dois)dias .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228186 Nr: 12979-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 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 memoriais finais no 

prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001140-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

VANDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços > 

Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome da(s) parte (s): 

BUNGE ALIMENTOS S/A. Localidade: Rodovia BR 364, KM, 618, 

DIAMANTINO – MT. Cep: 78402-000. Finalidade da Diligência: 

NOTIFICAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87674 Nr: 3474-64.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato, 

Edson Peres Ros, Valdirene Gargaro Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Proceda-se com o restante dos bloqueios, conforme decisão de fls. 

118/121.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85714 Nr: 1192-53.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT, Éris Alves Pondé - OAB:13.830

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

OAB:4729-A, Fernando Henrique Luchetti Rodrigues - 

OAB:OAB/MT132.409-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

462,56 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 133. 

Esse valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor 

das custas, sendo R$ 231,28 (duzentos e trinta e um reais e vinte oito 

centavos), e o valor da taxa, qual seja, R$ 231,28 (duzentos e trinta e um 

reais e vinte oito centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor e efetuar o mesmo 

procedimento com a taxa. Após o preenchimento deverá GERAR A GUIA. 

Efetivado o recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Diamantino/MT, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000684-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THARCIA PAULA DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

JULIO CLEY MONTEIRO RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBELA SARAIVA COSTA (REQUERIDO)

CLAUDIOMAR OLIVEIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando o teor da petição de Id. 15570778, 

INTIME-SE a parte requerente para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, certificado o decurso do prazo, dê-se 

vista ao MPE. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122293 Nr: 4270-79.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ANTE O EXPOSTO, REVOGO A PRISÃO PREVENTVA do acusado 

MARLON FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos. Ademais, 

cumulativamente, fixo as seguintes medidas cautelares, em desfavor do 

acusado, nos seguintes termos:I – Comparecimento bimestral no Fórum da 

Comarca de Diamantino/MT, para justificar suas atividades; II – Proibição 

de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; III – Juntada, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço 

atualizado; IV – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma 

forma o número de telefone para contato;V- Comparecimento nos atos 

processuais, ou seja, na audiência de interrogatório (fl. 148).EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, para que o acusado MARLON FERREIRA DA 

SILVA seja colocado imediatamente em liberdade, SALVO se por outro 

motivo estiver preso. Outrossim, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Sinop/MT para o cumprimento do alvará de soltura e lavre-se o termo de 

compromisso, constando as medidas cautelares acima aplicadas. 

Intime-se o acusado. Cientifique-se o Ministério Público e o advogado 

constituído.Cumpra-se COM URGÊNCIA.Diamantino/MT, 11 de setembro de 

2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 105725 Nr: 721-95.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturina da Silva, Valcirlei Silva Sampaio, Itala Samara 

Silva Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino, Espólio de 

Juarez Fernando Wons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - OAB:20517/O, 

Eduardo Adelino Semedo Fernandes - OAB:20.518/O, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:4591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 Autos n. 721-95.2016.8.11.0005.

I. Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

- Conexão:

Em que pese a parcial identidade entre a presente ação e aquela objeto 

dos autos n. 1927-81.2015.8.11.0005, observo que inexiste a pretendida 

conexão, pois não é comum o pedido ou a causa de pedir (artigo 55 do 

Código de Processo Civil).

- Delimitação da questão de fato e produção probatória:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 
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avaliação sobre: i) responsável pelo acidente de trânsito; ii) se as vítimas, 

que guardam relação de parentesco com a parte autora, estavam in 

itinere.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser limitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. É imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

- Decisão:

Posto isso, designo o dia 9.7.2018, às 17 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. O rol de testemunhas deve ser apresentado no 

prazo comum de 15 dias, contados da intimação da presente decisão.

II. Int.

Diamantino/MT, 19 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO - ARRECADAÇÃO DE BENS - PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 628-06.2014.811.0005

ESPÉCIE: Inventário

PARTE REQUERENTE: Secretária Municipal de assistência Social e Fátima 

Aparecida Pego de Souza

PARTE RÉQUERIDA: Espólio de José Rosa

INVENTARIADO/FALECIDO: JOSE ROSA, filho de Osório Rosa e Jardilina 

Lina, natural de Ibotirama-BA, nascido em 12/03/1941, era portador do RG 

0387000-6 SJSP/MT e inscrito com CPF n. 236.656.109-15, residia na 

cidade de Diamantino-MT BEM ARRECADADO: Lote de terreno urbano com 

860m2 de área, situado na rua Recife, quadra 10, lote 9 no bairro Jardim 

Alvorada, em Diamantino-MT. CURADOR/DEPOSITÁRIO: FATIMA 

APARECIDA PEGO DE SOUZA, brasileira, solteira, residente em 

Diamantino-MT. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados do 

arrolamento e a arrecadação do bem acima descrito, para que providencie 

sua habilitação como herdeiro ou credores do falecido no prazo de 6 

meses. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-96.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

FAGNER CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010192-96.2016.8.11.0005. REQUERENTE: FAGNER CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto ao 

comprovante de pagamento juntado nos autos. Cumpra-se. Diamantino, 08 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 08hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 11hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 10hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

DISNEI ROBERTO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000774-25.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DISNEI ROBERTO DE 

ALENCAR REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

WELTON NEVES VILELA (REQUERENTE)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001033-20.2017.8.11.0005. REQUERENTE: WELTON NEVES VILELA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

incontroverso na forma requerida pelo exequente no id. 15796930, 

mediante alvará de levantamento. 2 – Intime-se a parte executada para 

efetuar o pagamento do valor remanescente no prazo de 05 dias, sob 

pena de bloqueio. 3 – Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VAGNER OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001725-19.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LUCAS VAGNER OLIVEIRA 

DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a parte autora 

quanto ao documento juntado pela requerida no id. de n.º 12826809, no 

prazo de 5 dias. Após, tornem os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010174-12.2015.8.11.0005. REQUERENTE: EDUARDO PEREIRA 

PANDOLFO REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A, OI S.A Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

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

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012331-89.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS PANSIERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012331-89.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS 

PANSIERE REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto ao cálculo 

do valor devido apresentado pela executada OI (id. 15106053 - pág. 1/9), 

visando posterior expedição de certidão de crédito em seu favor. 

Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012254-80.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEDROSO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012254-80.2014.8.11.0005. REQUERENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: EDUARDO PEDROSO DE 

BARROS Vistos, etc. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que 

dê prosseguimento ao processo no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012886-77.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RUDIMAR ENGELMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012886-77.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: JAIR RUDIMAR ENGELMANN 

Vistos, etc. EXPEÇA-SE MANDADO, a fim de INTIMAR o executado da 

penhora (art. 841 do CPC), e para que se realize a AVALIAÇÃO do bem 

penhorado, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado e, em caso de penhora bens imóveis ou 

direito real sobre imóvel, também deverá ser intimado o cônjuge do 

executado (art. 842 do CPC). Em caso de não localização do executado, o 

cartório deverá realizar a intimação (inclusive do cônjuge do executado) 

em qualquer das formas do artigo 841 do CPC, independente de nova 

determinação judicial. Havendo advogado constituído nos autos pelo(s) 

executado(s), seja intimado da penhora, na forma do artigo 841 do CPC, 

bem como da avaliação realizada, assim como o Patrono do credor, 

devendo manifestar em 10 dias o que dê direito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000412-86.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIA BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 
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outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES REIS (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000458-75.2018.8.11.0005. REQUERENTE: PAULO LOPES REIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ADELIR ROQUE RIEDIGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000642-31.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADELIR ROQUE RIEDIGER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001001-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINEZ FRANCISCONI (REQUERENTE)

ANDRE FELIPE ALVES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO SEBASTIAO DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Sidney da Costa (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001001-78.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRE FELIPE ALVES PINTO, 

BRUNO MARTINEZ FRANCISCONI REQUERIDO: ORLANDO SEBASTIAO DA 

CRUZ & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Diante do cumprimento do ato 

deprecado, DEVOLVA-SE com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

JACQUELINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000243-02.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JACQUELINE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMARA CAMPOS DA COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000466-52.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EDILMARA CAMPOS DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 08 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000356-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANANIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000356-87.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JULIANO ANANIAS DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução proposta pela executada, argumentando, em 

suma, equívoco e excesso na execução. Decido. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que a irresignação da parte executada não merece 

respaldo. A executada alega que a parte exequente apresentou cálculo 

excessivo, uma vez que executa o saldo remanescente de R$ 1.811,14, 

mas que na verdade há deposito em excesso no montante de R$ 599,46, o 

qual requer a devolução. Contudo, verifica-se que o cálculo elaborado 

pela executada e o pedido de devolução do excesso de R$ 599,46 não 

merecem acolhimento. Ora, a parte executada aporta seus cálculos nos 

embargos, cujo resultado aponta um total devido por ela à exequente de 

R$ 15.250,94, sendo certo que realizou um depósito de apenas R$ 

14.039,25. Ou seja, de acordo com seus cálculos há um remanescente 

devido à exequente de R$ 1.211,69, mas ainda assim a executada vem 
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aos autos alegar que há valor em excesso a ser liberado em seu favor? 

Além do mais, verifica-se que o cálculo realizado pela parte executada 

não observou o disposto na sentença condenatória, uma vez que período 

utilizado para correção foi de 1/10/2017 a 1/8/2018, e não 30/10/2017(data 

do arbitramento) a 31/08/2018 (data do depósito). Por outro lado, 

verifica-se que assiste razão a parte exequente no tocante a existência 

de saldo remanescente devido pela executada, entretanto, este valor 

residual não corresponde ao valor executado de R$ 1.811,14, pelas 

seguintes razões: Este Juízo realizou os cálculos dos valores, utilizando 

para tanto o mesmo sítio do TJDF. Assim, os valores foram corrigidos até a 

data do primeiro depósito realizado pela executada (31.08.2018), 

obtendo-se até o referido dia um total devido de R$ 15.604,65, que 

subtraído pelo montante depositado de R$ 14.039,25, atinge-se um 

remanescente de R$ 1.565,40. Assim, o saldo remanescente de R$ 

1.565,40 corrigido até a presente data (09.10.2018), totaliza o valor 

residual de R$ 1.601,49 devido pela executada. Informo que a data do 

evento danoso ocorreu em 26.06.2016, a qual foi utilizada como marco 

inicial de incidência dos juros de mora, e data do arbitramento em 

30.10.2017. Desta forma, tendo em vista que o cálculo realizado pela 

executada não está de acordo com os períodos determinados na 

sentença, e tendo em vista que não há que se falar em excesso de R$ 

599,46 a ser liberado em seu favor, não ACOLHO os EMBARGOS 

opostos, e reconheço a existência de saldo remanescente no valor de R$ 

1.601,49 devido pela executada. Intime-se a parte executada através de 

seu patrono para pagar o saldo remanescente de R$ 1.601,49, no prazo 

de 05 dias, sob pena de penhora online. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA COSTA LOURENCO (REQUERENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000442-24.2018.8.11.0005. REQUERENTE: TANIA MARIA DA COSTA 

LOURENCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

1 - Libere-se o valor incontroverso mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 - Outrossim, intime-se a parte executada para 

que efetue o pagamento do valor remanescente, no prazo de 15 dias, sob 

pena de bloqueio. 3 - Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

RAFAEL MELO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000202-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RAFAEL MELO RAMOS DA 

CRUZ REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA TRINDADE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000265-60.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RAQUEL DA SILVA TRINDADE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

LUZIA CANDIDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001486-15.2017.8.11.0005. REQUERENTE: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA, LUZIA CANDIDA DE OLIVEIRA BORGES REQUERIDO: CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

EDUARDO RAGAGNIN OSMARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001495-74.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EDUARDO RAGAGNIN 

OSMARI REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 08 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-07.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO APARECIDO LISBOA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000092-07.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: SANDRO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ELEANDRO APARECIDO LISBOA PEREIRA Vistos, 

etc. Considerando que a parte exequente deixou de informar bens em 

nome do devedor passíveis de penhora, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de 

bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários advocatícios por serem 

incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira 

parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do 

CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do 

disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

LOURIVAL SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000231-85.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LOURIVAL SANTIAGO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para 

corrigir erro material. “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”. Na 

hipótese dos autos, a parte embargante argumenta que houve omissão na 

sentença proferida no id. 15372897 - p. 1/5, haja vista que não mencionou, 

expressamente, o valor da multa a ser paga pelo descumprimento da 

decisão que concedeu a tutela de urgência. No entanto, a discussão 

acerca do valor a ser pago em razão do descumprimento da tutela de 

urgência não é matéria a ser resolvida em sentença e sim na fase de 

cumprimento de julgado. Assim, considerando que não há vícios na 

decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a decisão na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 09 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LINDALVA XAVIER PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001527-79.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LINDALVA XAVIER PIRES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 - Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 - Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 - P.I.C. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELI CIDRAL (EXEQUENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000693-76.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JOCIELI CIDRAL EXECUTADO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-89.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

IVANILDA ALVES DA CRUZ AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010089-89.2016.8.11.0005. REQUERENTE: IVANILDA ALVES DA CRUZ 

AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE MARIANA DA COSTA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001310-36.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NELICE MARIANA DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180324 Nr: 10763-10.2016.811.0037

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERRI SIQUEIRA - 

OAB:22.043, CAROLINA PERRI SIQUEIRA - OAB:11.653, ILDYANGE INES 

HERANE ROHDEN - OAB:MT/16070, VINICIUS COELHO DO PRADO - 

OAB:20.888

 Sindicância nº 10763-10.2018.811.0037

Código 180324

Vistos etc.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela defesa da Requerida em 

face de sentença de fls. 74/76, sob a alegação de nulidade da sindicância 

por impedimento da autoridade julgadora (fls. 82/89).

Com efeito, em se tratando de nulidade absoluta, pode ser reconhecida 

pelo juiz a qualquer tempo e em qualquer fase do processo.

Assim, visando prover a regularidade do processo, declaro-me impedido 

para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único, inciso III, do Provimento nº 005/2008/CM.

Por conseguinte, declaro a nulidade da decisão de fls. 74/76 e determino o 

encaminhamento dos autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 05 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166913 Nr: 3636-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT, CARTÓRIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Por meio da decisão de fl. 332vº foi determinado ao Cartório do 1º Ofício 

que apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação daquela 

decisão, Certidão Positiva com Efeitos Negativos do tributo, conforme 

determinação da Corregedoria-Geral da Justiça, sob pena de responder 

funcionalmente.Devidamente intimada, a titular do Cartório do 1º Ofício, por 

meio da petição de p. 337/340, anota que está exercendo na esfera 

administrativa o seu direito de defesa perante o fisco, pois está discutindo 

os lançamentos tributários do ISSQN.Os argumentos de defesa da 

requerida não procedem.A obrigatoriedade do recolhimento do ISSQN 

pelos serviços Extrajudiciais é matéria consolidada e reconhecida 

administrativamente pela Corregedoria-Geral da Justiça e pela Diretoria do 

Foro, nesse e no procedimento ID 164465, cuja obrigatoriedade foi 

perfilhada, judicialmente, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3089, de 

modo que a relutância da titular do Cartório do 1º Ofício em promover o 

recolhimento do ISSQN configura, em tese, violação de dever 

funcional.Não há nenhuma decisão administrativa ou judicial autorizando a 

serventia a não recolher o tributo municipal devido sobre a prestação de 

seus serviços.Assim, requisite-se á Procuradoria Municipal certidão 

discriminada dos valores devidos pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Primavera do Leste, informando ainda qual a posição que ele ocupa entre 

os devedores do Município, em 5 dias.Após, conclusos.Intime-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 9 de outubro de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164465 Nr: 2417-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LEMOS FERNANDES 

RIGO - OAB:18480-B, LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 O recurso de embargos de declaração tem como finalidade completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. A decisão combatida foi clara e específica no sentido de 

reconhecer ser devido o ISSQN pelos serviços notarias e de registro, 

competindo ao prestador do serviço reter o valor e repassá-los ao ente 

público, além de serem observados os demais aspectos que envolvem a 

cobrança do tributo nos termos do Código Tributário Municipal. 

Registrou-se, ainda, no decisum a impossibilidade de se promover e 

retenção pretendida pelo Município. Extrai-se, então, que os embargantes, 

ao sustentarem, respectivamente, que o julgamento foi extra petita e 

omisso (primeira embargante) e omisso e contraditório (segundo 

embargante), pretendem, na realidade, rediscutir o mérito da decisão 

proferida, sendo incabível a utilização dos embargos para essa finalidade, 

à medida que para esse intento existe recurso específico. Ante o exposto, 

não conheço dos embargos de declaração de fls. 234/258 e 269/274, 

mantendo-se inalterada a decisão embargada. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se no sistema Apolo, apensando o presente processo físico ao 

feito código 166913, para ser utilizado como prova emprestada, por ser a 

matéria em discussão idêntica nos dois procedimentos. Intimem-se as 

partes acerca do conteúdo desta decisão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 09 de outubro de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de 

Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002162-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. (ADVOGADO(A))

V. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA CONCEICAO DOS SANTOS OAB - 966.957.301-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. R. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 04/02/2019 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro 

Jardim Riva, neste município.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167178 Nr: 3796-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCGF, CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a nova ordem de penhora realizada no Sistema 

Bacen-Jud foi um valor ínfimo( R$85,16), intimo a parte exequente para 

manifestação no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 147018 Nr: 3036-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de f. 05/07 e 35 e seguintes, 

autorizando:1.Divina Ana da Silva (CPF nº 383.829.111/53), a proceder ao 

levantamento de 50% do valor depositado na conta nº 0400120-6, agência 

1458, do Banco Bradesco;2.Sônia Maria da Silva (CPF nº 383.829.031-34), 

a proceder ao levantamento de 25% do valor depositado na conta nº 

0400120-6, agência 1458, do Banco Bradesco;3.Esther Pereira de Freitas 

(CPF nº 550.725.341-20), a proceder ao levantamento de 25% do valor 

depositado na conta nº 0400120-6, agência 1458, do Banco Bradesco.Em 

que pese o pedido para depósito judicial, entendo que diante da natureza 

da ação (alvará judicial), deverá ser expedido em favor das beneficiárias 

os competentes alvarás de levantamento.Comunique-se a agência 

bancária em questão.Intimem-se.Serve cópia da presente como mandado 

e ofício.Publicada e registrada no sistema Apolo.Transitada em julgado, 

arquive-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139884 Nr: 10189-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERREIRA MAGALHÃES

 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:

 Considerando a juntada do relátorio de estudo psicossocial ás fls. 45/48, 

impulsiono os autos com vista a parte requerente para manisfestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168030 Nr: 4250-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALMEIDA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as manifestações das Fazendas às fls. 41 a 43 impulsiono 

os autos com vista a parte requerente para as providências solicitadas, no 

prazo de 15(quinze) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002136-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA POXOREU (RÉU)

ROBSON RESPLANDE DA SILVA (RÉU)

GILVANDO MARQUES COUTINHO (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PUBLICA PARA AUDIÊNCIA DESIDGNADA, 

SENDO QUE QUE AMBAS AS PARTES SÃO ASSISTIDAS PELA 

D E F E N S O R I A  P U B L I C A  " D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002136-29.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WILTON ALVES DA SILVA RÉU: 

ROBSON DE TAL, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA 

POXOREU, GILVANDRO DE TAL Vistos etc. Tendo em vista que a 

audiência ocorrida no dia 22/08/2018, referente ao processo de nº: 

1002136-29.2018.8.11.0037, restou prejudicada, em razão da 

impossibilidade de gravação da mídia, decorrente da falha no sistema de 

gravação, não dispondo do respectivo CD, tampouco de arquivo backup, 

redesigno a audiência de justificação de posse para a data de 24 de 

outubro de 2018, às 17h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 08 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito 

Assinado eletronicamente por: PATRICIA CRISTIANE MOREIRA - 
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https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACXMSDPYV

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004547-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIO LIMPO AQUICULTURA LTDA (AUTOR(A))

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

DENIS MILLER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TELES DA SILVA (RÉU)

ELIANE AVELINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1004547-45.2018.8.11.0037 Ação de 

Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos Requerente: Rio Limpo 

Aquicultura LTDA. Requerido: José Teles da Silva Vistos etc. Trata-se de 

ação de reintegração de posse com perdas e danos, proposta por Rio 

Limpo Aquicultura LTDA. em face de José Teles da Silva, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, 

em síntese, no esbulho praticado pela parte requerida, no dia 20 de junho 

de 2018, nos imóveis descritos e caracterizados na inicial. Em sede de 

tutela provisória de urgência, requer a reintegração na posse dos imóveis. 

A petição inicial foi instruída com documentos. Em audiência de 

justificação, foi inquirida uma testemunha. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

concessão da liminar possessória demanda a comprovação dos requisitos 

previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, cujo ônus recai sobre 

a parte autora, quais sejam: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) 

a data do esbulho; d) a perda da posse. Sob tal conjuntura 

fático-normativa, a análise do material probatório incluso indica a 

pertinência da ação. Com efeito, a posse indireta decorre das matrículas 

imobiliárias registradas sob o nº 3685, 1372 e 5478, todos do Cartório de 

Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT), bem como pela efetiva 

prática de atos exteriorizados de exploração da área, consoante prova 

testemunhal (Audiência de Justificação de Posse) e documental 

consoante parecer técnica para obtenção de licença prévia para 

desenvolvimento de Piscicultura. O esbulho restou caracterizado com a 

invasão da área, por intervenção indevida do requerido, cujo teor foi 

ratificado pela testemunha oitivada em audiência de justificação de posse. 

Em decorrência do esbulho, a parte autora foi privada de sua posse, com 

óbice à manutenção dos atos exteriorizadores da posse, consoante prova 

testemunhal inclusa. Sobreleva registrar, em face da propositura da ação 

de usucapião pelo requerido, a existência de prova documental que indica 

a posse precária exercida mediante abuso de confiança. Com efeito, a 

parte autora comprovou a transferência bancária de valor destinado à 

manutenção da propriedade (cercas etc), na conta do requerido, fato que 

justificaria sua intervenção na área, circunstância que não pode ser 

considerada para reconhecimento de direito possessório, ante a 

precariedade da posse. Há, por conseguinte, elementos probatórios 

idôneos quanto à presença efetiva dos requisitos para a outorga da 

proteção possessória vindicada. Das considerações pertinentes A análise 

judicial, em caráter de liminar possessória, deve limitar-se à aferição da 

prova sumária da posse da parte autora e da perda efetiva da posse, 

dentro de ano e dia, como requisitos indispensáveis à outorga da proteção 

vindicada. Sob esse aspecto, as provas coligidas aos autos são 

suficientes para o deferimento liminar do pleito, por expressarem alto grau 

de verossimilhança, reduzindo as possibilidades de erro na concessão da 

medida. Portanto, havendo forte presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial, imperiosa a concessão da medida pleiteada. Assim, 
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após prévia e satisfatória comprovação sumária da posse, defiro a liminar 

e determino a expedição de mandado de reintegração de posse, 

consoante os termos do artigo 563 do Código de Processo Civil. Intime-se 

a parte requerida, advertindo-lhe que o prazo para contestar contar-se-á 

da intimação da decisão interlocutória que deferiu a medida liminar, bem 

como que não sendo contestada a ação, se presumirá aceito pelo réu, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344 e 564, 

parágrafo único). 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 ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. 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. 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). Reconheço 

a conexão com a ação de usucapião extraordinária nº 

1004349-08.2018.8.11.0037, as quais devem receber julgamento conjunto, 

nos moldes do artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de 

setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137260 Nr: 8492-96.2014.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES DE PAULA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8492-96.2014.811.0037 (Código 137260)

Ação Monitória convertida em Execução

Exequente: Centro Oeste Distribuidora de Carnes LTDA. Executados: 

Moraes de Paula Construtora e Serviços Ltda ME.

Vistos em correição permanente.

Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

suspendo o curso processual, nos moldes do artigo 134, §3º, do Código 

de Processo Civil.

Julgado o incidente, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149208 Nr: 3954-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORLI STAUD BOSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI MARIA SANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

avaliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117621 Nr: 8303-89.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRA LUCIA FEDRIGO BERBARTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS, CARLOS ALBERTO 

FERREIRA MOCO, NADIM MAKARI, DOMINGOS MALACRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO JOSÉ ZECCHIN DE 

MORAIS - OAB:OAB SP 166432, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 

9845, RONALDO ORTIZ SALEMA - OAB:SP/ 193.475, ROSÂNGELA 

QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e condeno os 

requeridos ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes 

decorrentes do inadimplemento contratual, a serem apurados em 

liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos moldes do artigo 

509, II, do Código de Processo Civil. Os danos materiais devem ser 

acrescidos de correção monetária pelo INPC-A e juros moratórios legais 

(CC, art.406) a contar da data do vencimento da obrigação (CC, art.397, 

caput). Os lucros cessantes, por sua vez, devem ser acrescidos de 

correção monetária pelo INPC-A e juros moratórios legais (CC, art.406) a 

contar da data da citação (CC, art.397, parágrafo único). Julgo 

improcedente o pedido de indenização por danos morais.JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 

especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109191 Nr: 8394-19.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADPRDR, GICEEL, CAFM, NM, DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, MAURO JOSÉ ZECCHIN DE MORAIS - OAB:OAB SP 

166432, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, ROSÂNGELA 

QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e condeno os 

requeridos ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes 

decorrentes do inadimplemento contratual, a serem apurados em 

liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos moldes do artigo 

509, II, do Código de Processo Civil. Os danos materiais devem ser 

acrescidos de correção monetária pelo INPC-A e juros moratórios legais 

(CC, art.406) a contar da data do vencimento da obrigação (CC, art.397, 

caput). Os lucros cessantes, por sua vez, devem ser acrescidos de 

correção monetária pelo INPC-A e juros moratórios legais (CC, art.406) a 

contar da data da citação (CC, art.397, parágrafo único). Julgo 

improcedente o pedido de indenização por danos morais.JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 

especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 4871-04.2008.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 4871-04.2008.811.0037 (Código nº 57279)

Ação de Execução Hipotecária

Exequente: Banco John Deere S/A

Executados: Darci Camargo e Ronivaldo de Souza Camargo

Vistos etc.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.253).

Em seguida, 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.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142766 Nr: 1067-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a impugnante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado 

do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil (Tese firmada pelo STJ REsp 

1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado 

em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 

no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171569 Nr: 6419-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARIA TRINDADER - 

OAB:PR 78835, FRANCIELE A. N. GLASER DA SILVA - OAB:PR/ 50.586, 

MICHELLY CRISTINA ALVES NOGUEIRA TALLEVI - OAB:40863, 

SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 

15.425, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, 

LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:MT 8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a impugnante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado 

do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil (Tese firmada pelo STJ REsp 

1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado 

em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 

no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171582 Nr: 5989-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, ALCEU 

HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHMIDT MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA 

SILVA, JAIRTON AFONSO ZANATTA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, JADILMO JOSE ZANATA, MARIA BORTOLANZA, RICARDO 

RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

ELESANDRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, CRISLAINE VEIGA - 

OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, Marcelo Ambrósio Cintra - 

OAB:MT/8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Processo nº 5989-34.2016.811.0037 (Código 171582)

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º

Impugnantes: Sandra Mara Basei e Outros

Referência: Recuperação Judicial nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 

163543)

Recuperanda: Contudo Materiais para Construção EIRELI – Primacom 

Materiais de Construção

Vistos etc.

Tendo em vista a nomeação de empresa especializada para a realização 

de perícia nos autos da recuperação judicial, inclusive do crédito discutido 

nos autos (Cheques Admitidos no valor de R$ 48.660,00), aguarde-se a 

conclusão dos trabalhos naquele feito, transladando cópia do relatório.
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Com o relatório, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186430 Nr: 2205-15.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON FERREIRA DOS SANTOS, SUZIMARIA MARIA 

DE SOUZA ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE 

LIMA - OAB:7058-MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE A HABILITAÇÃO e determino a 

retificação do quadro de credores para constar o crédito no valor de R$ 

138.782,54 (cento e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos), na classe trabalhista, em favor de Nilton 

Ferreira dos Santos.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a recuperanda ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, em face do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (Tese firmada pelo STJ 

REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

Julgado em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 

no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169722 Nr: 5113-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e mantenho a 

exclusão do crédito, uma vez que garantido por cessão fiduciária, 

determinando, todavia, a indisponibilidade de retirada compulsória dos 

ativos, tendo em vista a essencialidade para os termos da recuperação 

judicial.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de 

outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 191963 Nr: 11706-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTÉNE PLÁSTICOS LTDA, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER E WERNER LTDA ME, V. R. WERNER 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, EDI MARCOS WERNER, GIRASSOL 

MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, RENATO DIOMAR WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA PINA - 

OAB:284382/SP, CYNTHIA GONÇALVES - OAB:138.332, SAMOEL DA 

SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Processo nº 11706-27.2016.811.0037 (Código 191963)

Habilitação de Crédito

 Requerente: Norténe Plásticos Ltda.

Recuperação Judicial nº 9032-47.2014.811.0037 (Código 138029)

Recuperanda: Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda.

Vistos etc.

Acaso certificada a tempestividade, recebo a impugnação para regular 

processamento.

Intimem-se a recuperanda, o Administrador Judicial e o Ministério Público 

para manifestarem-se sobre a impugnação, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171489 Nr: 5929-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SCHLITTER, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Isto posto, DECLARO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.Inaplicável a incidência da 

pena de litigância de má-fé e indenização por prejuízo processual, eis que 

a análise dos autos indica que a propositura do incidente foi decorrente de 

inadequação técnica, inexistindo comprovação efetiva de intenção 

emulativa.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor 

do objeto da causa, especialmente em face do julgamento antecipado, fato 

que abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 

1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado 

em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 
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no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Remeta-se cópia do feito à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, 

consoante requerimento ministerial (fls.58).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174196 Nr: 7508-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLUKIT METALÚRGICA LTDA, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO BORGES DA SILVA - 

OAB:, ROBERTO POLETTO - OAB:SC 10564-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE A HABILITAÇÃO e determino a 

retificação do quadro de credores para constar o crédito, no valor de R$ 

6.359,26 (seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis 

centavos), na classe quirografária, em favor de Blukit Metalúrgica Ltda.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da 

causa, especialmente em face do julgamento antecipado, fato que 

abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 

12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 

1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg no REsp 

1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177597 Nr: 9374-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACORDA IND. COM. DE CORDAS, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FRANCIELE DE MORAIS 

PEIXOTO - OAB:SC 38129, KETRIN LUCIENE SCHUBERT - OAB:SC 

20268, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, THIAGO CAVERSAN 

ANTUNES - OAB:PR/ 38.469, ULISSES JOSÉ FERREIRA NETO - OAB:SC 

6320, VINICIUS GABALDI LOVATO - OAB:PR/ 65802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Processo nº 9374-87.2016.811.0037 (Código 177597)

Habilitação de Crédito

Requerente: Itacorda Ind. Com. de Cordas Ltda.

 Referência: Recuperação Judicial nº 9032-47.2014.811.0037 (Código 

138029)

Recuperanda: Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda.

Vistos em correição permanente.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial derradeira (fls.48).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 190617 Nr: 4138-23.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARTHEN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, WERNER E WERNER LTDA ME, EDI MARCOS WERNER, 

RENATO DIOMAR WERNER, V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DA SILVA GOMES - 

OAB:40111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a impugnante ao pagamento das custas 

processuais.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114068 Nr: 4544-20.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSARTORI COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS CAMPO VERDE LTDA, GLEYSON JOSÉ 

FERREIRA, ADILMAR SARTORI, NEY LUCAS DE LIMA, IEDA BISINOTO DE 

LIMA, RITA DE CASSIA ESPERANÇA FERREIRA, MÁRCIA DO PRADO 

SARTORI, ALTAIR SARTORI, INÊS BERNARDETE GASPARIN SARTORI, 

LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI 

SARTORI, WELLINGTON SANCHES THEOTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para manifestar acerca dos avisos de 

recebimentos devolvidos e aportados às f. 195/200, requerendo o que 

entender oportuno. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158639 Nr: 8427-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA, 

MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAGRO - COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON DELMAR FENSTERSEIFER 

- OAB:7905/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, Ricardo 

Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO FONSECA 

FERREIRA - OAB:SP/ 323.650

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a impugnante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado 
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do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil (Tese firmada pelo STJ REsp 

1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado 

em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 

30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg 

no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167029 Nr: 3705-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARIA TRINDADER - 

OAB:PR 78835, FRANCIELE A. N. GLASER DA SILVA - OAB:PR/ 50.586, 

MICHELLY CRISTINA ALVES NOGUEIRA TALLEVI - OAB:40863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, CRISLAINE VEIGA - 

OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Processo nº 3705-53.2016.811.0037 (Código 167029)

Habilitação de Crédito

 Requerente: Banco Fidis S/A

Recuperação Judicial nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 163543)

Recuperanda: Contudo Materiais para Construção Eireli

Vistos etc.

Acaso certificada a tempestividade, recebo a impugnação para regular 

processamento.

Intimem-se a recuperanda, o Administrador Judicial e o Ministério Público 

para manifestarem-se sobre a impugnação, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155745 Nr: 7092-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

WERNER E WERNER LTDA - ME, EDI MARCOS WERNER, RENATO DIOMAR 

WERNER, Samuel da Silva, V R WERNER ASSISTÊNCIA TECNICA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO ZANATTA, RAFAEL CARLOTTO 

CORREA, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e determino a 

manutenção do crédito, na classe trabalhista, em favor dos credores Enio 

Zanatta, Rafael Carlotto Correa e Elizangela Broch de Campos.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil (Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 

12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 

1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg no REsp 

1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 

958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 

22/03/2011).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.IC.Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50511 Nr: 5849-15.2007.811.0037

 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: RURAL AGROPECUÁRIA LTDA, MARCELO 

GONÇALVES, BANCO SAFRA S/A, BANCO GMAC S/A, BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, CRYSTIANE LINHARES - OAB:9.069-A, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:MT/ 7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. 

JUNIOR - OAB:5.222/MT, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, 

THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:MT-6.552-E, VERONICA L. DE 

CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTE JUÍZO - OAB:

 Processo nº 5849-15.2007.811.0037 (Código 50511) Ação de 

Recuperação Judicial Requerente: Rural Agropecuária Ltda. Isso posto, 

DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos 

do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005 e determino: I – O pagamento do saldo 

de honorários ao Administrador Judicial, acaso devido, mediante 

prestação de contas e prévia aprovação judicial, no prazo de 30 (trinta) 

dias; II – Recolhimento das custas processuais; III – A comunicação ao 

Registro Público de Empresas para as providências cabíveis, inclusive 

baixa da denominação “em recuperação judicial”; IV – Autorização do 

levantamento de valores, pelos credores, mediante expedição de alvará 

judicial, em conformidade com a autorização judicial pretérita. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 08 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 10419-29.2016.811.0037

 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: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento à decisão de f. 54/56, designo a realização da perícia 

para o dia 19 de outubro de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT.

 O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 
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DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito.

Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2018

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163570 Nr: 1986-36.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY DIAS DE ARRUDA, MDCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM DE OLIVEIRA TRANSPORTE EPP, 

REGINALDO SANCHES, BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MARTINI - 

OAB:OAB/PR 45.868, PAULO SERGIO BERTO - OAB:37716, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerida, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170762 Nr: 5608-26.2016.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO LAUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Certifico que nesta data o advogado das PARTES ficam INTIMADOS para 

prestarem informações quanto ao integral adimplemento da obrigação 

pecuniária, em 10 (dez) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124607 Nr: 7179-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUFICK MIGUEL CHEDICK, MAURI ANTUNES 

DE MACEDO, NEIDY ARAUJO DE MORAES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906-MT

 Processo nº 7179-37.2013.811.0037 (Código nº 124607)

Embargos de Terceiro

Embargante: Mário Donizete Antunes de Macedo

Embargados: Taufick Miguel Chedick e Outros

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357 c/c art.679).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136113 Nr: 7656-26.2014.811.0037

 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: MULTIART COMUNICAÇÃO VISUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 20.261-B, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, VINICIUS 

MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O

 Processo nº 7656-26.2014.811.0037 (Código nº 136113)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Material e Morais

Requerente: Multiart Comunicação Visual

Requerida: APP Impressão Digital Ltda. ME

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), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105421 Nr: 4435-40.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BOA VENTURA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LEANDRO DE BARROS, BANCO 

ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - 

OAB:17225/B

 Processo nº 4435-40.2011.811.0037 (Código nº 105421)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Luciene Boa Ventura Camilo

Requeridos: Jackson Leandro de Barros e Banco Itaucard S/A

Vistos etc.

Tendo em vista o não comparecimento injustificado da autora Luciene Boa 

Ventura Camilo e do requerido Banco Itaucard S/A, declaro a ausência 

como ato atentatório à dignidade da justiça e aplico multa de 2% sobre o 

valor da causa, revertida em favor do Estado, nos moldes do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil.

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), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122348 Nr: 4882-57.2013.811.0037

 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: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 
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GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 Processo nº 4882-57.2013.811.0037 (Código nº 122348)

Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Bem Móvel

Requerente: Eloi Vitório Marchett

Requerido: Rogério do Carmo Cabral

Vistos em correição permanente.

Verificada a irregularidade da representação da parte ante a renúncia dos 

advogados constituídos (fls.90), suspendo o curso processual e 

determino a intimação da parte requerida para saneamento do vício, 

mediante constituição de novo profissional com capacidade postulatória, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito à revelia, nos 

termos do artigo 76, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123066 Nr: 5602-24.2013.811.0037

 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: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 Processo nº 5602-24.2013.811.0037 (Código nº 123066)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança

Requerente: Eloi Vitório Marchett

Requeridos: Rogério do Carmo Cabral e Simone Galbieri Cabral

Vistos em correição permanente.

Verificada a irregularidade da representação da parte ante a renúncia dos 

advogados constituídos (fls.79), suspendo o curso processual e 

determino a intimação da parte requerida para saneamento do vício, 

mediante constituição de novo profissional com capacidade postulatória, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito à revelia, nos 

termos do artigo 76, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12088 Nr: 862-77.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALERIANO DE OLIVEIRA, IVONE NUNES 

BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA BASTOS, JANETE 

TEREZINHA DE ÁVILA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: AUSENTE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138633 Nr: 9437-83.2014.811.0037

 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: ISABEL MARIA DE JESUS, DAYSE LAGO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES TOESCA DE AQUINO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a decisão judicial de f. 55, defere o pagamento das 

custas de distribuição ao final, as diligências para o cumprimento dos atos 

determinados pelo Juizo imcumbirá a(o) causídico(a) da parte requerente, 

motivo pelo qual intimo a parte requerente para que promova a distribuição 

da missiva contida à f. 158, bem como para que comprove nos autos a 

sua distribuição. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23773 Nr: 698-10.2003.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ALVES DOS SANTOS, ROSILDA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FEDRIGO, JUANETE APARECIDA 

RIBEIRO FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELMA 

ADRIANA DA SILVA - OAB:6049/MT, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B

 Intimo as partes para manifestação do laudo de avaliação apresentado, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento conforme determinado na decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119754 Nr: 2197-77.2013.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para complementar as custas, em 15(quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição.(CPC, art 290 c/c art. 293)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 2407-46.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA & BSL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:, GIAN CARLO LEÃO 

PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Requerido para 

manifestar-se acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, 

com a seguinte informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124729 Nr: 7299-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAC MACHADO DE OLIVEIRA, JOSUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 7299-80.2013.811.0037 (Código nº 124729)

Ação de Usucapião Especial Urbana

Requerentes: Izac Machado de Oliveira e Josué de Souza

Requerida: D. F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

Vistos em correição permanente.

A petição inicial indica que os autores são conviventes. Portanto, 

indispensável o consentimento das companheiras, nos moldes do artigo 

73, caput, §3º, do Código de Processo Civil.

Portanto, tratando-se de ação que versa sobre direito real imobiliário, 

intime-se a parte autora para apresentar o consentimento das 

conviventes, nos moldes do artigo 73 do Código de Processo Civil, em 15 

(quinze) dias, ciente das consequências jurídicas.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117517 Nr: 8193-90.2012.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8193-90.2012.811.0037 (Código nº 117517)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Apuração de 

Perdas e Danos

Requerente: D. F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

Requerido: Dirceu Luiz Frey

 Vistos em correição permanente.

Cumpra-se o disposto no artigo 254 do Código de Processo Civil.

O requerido Dirceu Luiz Frey, citado por hora certa, não contestou a ação.

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa do réu revel 

citado por hora certa, o qual deverá ser comunicado, mediante intimação 

pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), em face 

das prerrogativas funcionais.

Expirado o prazo, inclusive da impugnação, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169298 Nr: 4943-10.2016.811.0037

 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: HALEXSANDRO ANASTACIO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 C E R T I D Ã O

Considerando que no dia 10 de outubro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 07 de novembro 2018, 

às 13h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167115 Nr: 3767-93.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA REGINA DOS SANTOS VINHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 C E R T I D Ã O

Considerando que no dia 10 de outubro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 07 de novembro 2018, 

às 14h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126071 Nr: 8731-37.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDMANN WALLIS MULLER JUNIOR, CAROLINE 

MAESTRI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério de Morais Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MARINO 

SCHIOCCHET - OAB:SC/18333, IVAN ROBERTO MARTINS JUNIOR - 

OAB:SC 23.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA 

VIEIRA - OAB:MT/19497

 C E R T I D Ã O

Considerando que no dia 10 de outubro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 07 de novembro 2018, 

às 15h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119376 Nr: 1775-05.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER RODRIGUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA LÁCTEA VEÍCULOS (GRUPO CANOPUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FLAVIA GOMES VENCESLAU - OAB:20215

 C E R T I D Ã O

Considerando que no dia 10 de outubro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 07 de novembro 2018, 

às 16h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35964 Nr: 3970-41.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA BERNARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA MARTINS ALVES 

TORRECILHA - OAB:OAB/SP 246.308, RITA DE CÁSSIA MESQUITA 

TALIBA - OAB:102.186/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155649 Nr: 7051-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): JOSE VALTER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106345 Nr: 5392-41.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO PEDRO CALGARO, JULIANA ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL FREGADOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:13.987-B

 Processo nº 5392-41.2011.811.0037 (Código nº 106345)

Embargos do Devedor

Embargantes: Laércio Pedro Calgaro e Juliana Rosseto

 Embargado: Juvenal Fregadolli

Vistos em correição permanente.

Determino o imediato apensamento aos autos da ação de execução 

correlata.

Aguarde-se a realização da audiência, nos autos apensos, conforme 

postulado pela parte embargante.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70886 Nr: 3200-72.2010.811.0037

 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: LAERCIO PEDRO CALGARO, JULIANA ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS VICENTINO, DELCIA INEZ 

PULZZATO VICENTINO, PEDRO VICENTINO - ESPÓLIO, YOLANDA ROSA 

FERRUDA VICENTINO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, MANOEL 

ANTONIO GARCIA PALMA - OAB:5497/MT

 Processo nº 3200-72.2010.811.0037 (Código nº 70886)

Ação Declaratória de Nulidade de Títulos Extrajudiciais c/c Repetição de 

Indébito e Danos Morais

Requerentes: Laércio Pedro Calgaro e Juliana Rosseto

 Requeridos: José Carlos Vicentino e Délcia Inêz Pulzzatto

Vistos em correição permanente.

Integralizada a relação jurídica processual, mediante habilitação do espólio 

dos requeridos falecidos, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, bem como 

para manifestarem interesse na sessão de mediação/conciliação, 

conforme a hipótese, 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), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116134 Nr: 6754-44.2012.811.0037

 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: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP, MARIA 

MADALENA ZANATTA, ENIO ZANATTA, JORGE ZANATTA, EVANDRO 

JORGE ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Processo nº 6754-44.2012.811.0037 (Código nº 116134)

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de 

Protestos e Indenização por Danos Morais

Requerentes: Maria Madalena Zanatta – EPP e Outros

 Requerida: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento do requerente Evandro Jorge Zanatta, 

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 processual, em 5 (cinco) dias

Expirado o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158904 Nr: 8542-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: GEFSON LUIZ VALGOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056

 Processo nº 8542-88.2015.811.0037 (Código nº 158904)

Ação de Reintegração de Posse

Requerente: Gefson Luiz Valgoi

 Requerido: Julio Cesar de Moura

Vistos em correição permanente.

Ultimado o prazo para cumprimento da avença (Processo nº 

2811-77.2016.811.0037 – 165307), intimem-se as partes para prestarem 

informação sobre o integral adimplemento do acordo, em 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio como anuência, com a consequente homologação da 

transação e subsequente extinção processual.

Expirado o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165307 Nr: 2811-77.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFSON LUIZ VALGOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA 

- OAB:13629 - MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 Processo nº 2811-77.2016.811.0037 (Código nº 165307)

Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos e Reintegração de 

Posse

Requerente: Julio Cesar de Moura

Requerido: Gefson Luiz Valgoi

Vistos em correição permanente.

Ultimado o prazo para cumprimento da avença, intimem-se as partes para 

prestarem informação sobre o integral adimplemento do acordo, em 15 

(quinze) dias, valendo o silêncio como anuência, com a consequente 

homologação da transação e subsequente extinção processual.

Expirado o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137259 Nr: 8491-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO ANTUNES DE MACEDO, CARLA 

REGINA DA SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906-MT

 Processo nº 8491-14.2014.811.0037 (Código nº 137259)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Mauro Antônio Antunes de Macedo e Carla Regina da Silva 

Macedo

Embargado: Taufick Miguel Chedick

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357 c/c art.679).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138996 Nr: 9675-05.2014.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO ANTUNES DE MACEDO, 

CARLA REGINA DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 Processo nº 9675-05.2014.811.0037 (Código nº 138996)

Impugnação ao Valor da Causa

Requerente: Taufick Miguel Chedick

Requeridos: Mauro Antônio Antunes de Macedo e Carla Regina da Silva 

Macedo

Vistos em correição permanente.

Havendo prova da idade, defiro o benefício da prioridade de tramitação 

processual, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do 

processo, nos moldes do artigo 71, §1º, da Lei nº 10.741/2003.

Ouça-se a parte requerida, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006038-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da correspondência, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000583-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA CAMILO PATRICIO (RÉU)

APARECIDO REIS BETTI (RÉU)

JOSE PATRICIO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA ROSSET (AUTOR(A))
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JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDETREL - REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000920-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA LEITE PEREIRA (RÉU)

OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de manifestar sobre a 

devolução da correspondência, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005549-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO COSTA ESCOBAR (REQUERENTE)

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001035-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR LUFT (RÉU)

 

Certifico que o requerido foi devidamente citado e não contestou, deste 

modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001027-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

CIRINEU DE AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

 

Certifico que o requerido foi devidamente citado e não contestou, deste 

modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

J.J. LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001111-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

WESLEY CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006225-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONYVALDO CANDIDO DE FATIMA (AUTOR(A))

RONAYR CANDIDO DE FATIMA (AUTOR(A))

FABIANO DALLOCA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDERSON CARVAJAL QUISPE (RÉU)

 

Certifico que o requerido foi devidamente citado e não contestou, deste 

modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159344 Nr: 109-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBB IND E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EROS GRADOWSKI JUNIOR - 

OAB:PR/13817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 73 e determino a suspensão da execução conforme 

requerido, uma vez que foi proferida decisão no processo nº 

7857-81.2015.811.0037, código 157490, em trâmite na 2ª Vara Cível desta 

Comarca, prorrogando o período de blindagem.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 4708-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A

 Vistos.

Ante a certidão negativa de leilão (fls. 320/321), intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164244 Nr: 2318-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR, MARIA ROSA 

PICCININ, SADI LUIZ PICCININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Vistos.

Acolho a retificação de fls. 80/81, homologo-a devendo os autos 

permanecer suspensos, até o cumprimento integral do acordo.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 202540 Nr: 9321-72.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS 

LTDA ME, NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR, MIRIAN ALINE ABI 

GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para fazer constar no 

despacho de fl. 95, onde consta “oferta de caução”, termo de penhora.

Intimem-se os embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem a matrícula atualizada do imóvel, a fim de expedir mandado 

de penhora/avaliação do bem.

Intime-se a embargante MIRIAN ALINE ABI GOUVEIA para regularizar a 

representação processual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102532 Nr: 1914-25.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTROSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

CEREAIS LTDA ME, NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR, MIRIAN ALINE 

ABI GOVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, MARCOS 

PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565, RAUL ANTUNES MACEDO 

- OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149912 Nr: 4350-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER, SILVANIA 

APARECIDA PEDROSO KUCHLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO 

- OAB:7356/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR - 

OAB:MT/7129/B, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737

 Vistos.

Certifique-se acerca do cumprimento das parcelas devidas, especificando 

se os depósitos foram realizados regularmente e de acordo com o 

entabulado pelas partes.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139616 Nr: 10038-89.2014.811.0037

 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: SILVANIA APARECIDA PEDROSO KUCHLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DE PAULA, JAIR DE PAULA, AHMAD 

CHAOUKI KHALIL ZAHER, MARCIO BERTOCO MEIRELES, GILBERTO LUIZ 

RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B/MT, ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - 

OAB:7356/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:MT/9892-B, 

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR - OAB:MT/7129/B, TULIO 

CESAR ZAGO - OAB:12737

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177900 Nr: 9532-45.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O
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 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem e torno nula a decisão 

anterior.

No mais, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177547 Nr: 9356-66.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECÂNICA CAMILOTTI MULTIMARCAS (GILMAR JOSÉ 

CAMILOTTI)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GREICK DIAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO ORLANDI - 

OAB:RS/ 071807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 82. Oficie-se conforme requerido.

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151863 Nr: 5225-82.2015.811.0037

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para juntarem minuta original do acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26430 Nr: 2553-24.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA ROCHA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE APARECIDA REOLON OLIVEIRA, 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, MELISSA REOLON DA 

COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:MT-8004, PEDRO ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT, SIDINEY 

DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16915/MT, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23.929, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, Franciele de 

Oliveira Rahmeier - OAB:OAB/MT 24.056, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 82. Oficie-se conforme requerido.

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74818 Nr: 7136-08.2010.811.0037

 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: ALEXANDRA PARTATA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana carolina R. B. Aguilar - 

OAB:15851/0, PATRICIA L. G. VIEIRA - OAB:MT/13.049

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 152 e determino a suspensão do processo 

conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67563 Nr: 67-22.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:MT 15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Vistos.

Deixo de analisar o pedido retro às fls. 338/348, tendo em vista que a 

cobrança do saldo devedor oriundo do contrato revisado deve ser 

postulada em via processual própria.

Sem prejuízo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135467 Nr: 7157-42.2014.811.0037

 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: RCB, GCB, REGINA COSTA BERNARDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:, ELSON REZENDE DEOLIVEIRA - OAB:12.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213/O, EMERSON C. OLIVEIRA - OAB:MT 12.291, JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24/01/2019 às 15h00min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105487 Nr: 4506-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO TAVARES - 

OAB:12.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Vistos.

Às fls. 185/189, a parte executada apresentou impugnação à execução, 

sob o argumento de excesso no valor apresentado.

Manifestação da parte impugnada às fls. 195/196, alegando que o cálculo 

apresentado pelo executado não observou o acórdão de fl. 178 onde 

determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento, nos 

termos do entendimento jurisprudencial, mantendo a sentença em todos os 

seus termos.

É o breve relatório

Fundamento e decido.

 No caso dos autos, verifico que o impugnante alega excesso no valor 

apresentado pelo exequente.

Contudo, verifica-se que a impugnação não merece guarida, vez que o 

cálculo judicial de fl. 182 observou os termos do acórdão.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta, REJEITO a impugnação 

apresentada às fls. 185/189 pelo executado e, por consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente de fl. 182.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial.

Após, providencie-se o levantamento dos valores depositados em juízo 

conforme fl. 194-v.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115078 Nr: 5596-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:MT 8.194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, defiro o pedido de fls. 199 e determino a expedição de 

alvará em favor da parte autora, conforme solicitado.

Sem prejuízo, defiro o pedido de suspensão 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.

 Decorrido o prazo, intime-se o requerente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

 Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177605 Nr: 9381-79.2016.811.0037

 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: MARCIO ANTONIO PEREIRA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARPINI PEÇAS E PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19038 Nr: 868-16.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI EDEGAR ABEEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação da atualização do débito (fls. 89/93), cumpra-se 

integralmente a decisão de fl. 75.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 3756-50.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI EDEGAR ABEEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167361 Nr: 3868-33.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBUSTO IND. MECANICA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:MT 6740, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:MT 6905E, LUIS 

GUSTAVO BANZI TONUCCI - OAB:19000/MT, ROSELY AMARAL DE 
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SOUZA - OAB:MT 11864, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Vistos.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129214 Nr: 2057-09.2014.811.0037

 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: CELSO LUIZ DALLETEZZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A OAB/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30/01/2019 às 14h00min.

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.: 74979 Nr: 7297-18.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156486 Nr: 7385-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAVAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:OAB/RJ 

2.255-A

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para se manifestar quanto aos embargos à 

execução, apresentadas às fls. 58/60, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156021 Nr: 7184-88.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:DF - 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO SANDRO ROBERTO ALMEIDA , 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.: 168543 Nr: 4509-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA 

MOREIRA - OAB:MT 6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:MT 

4635, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:MT 17092, ROSELY AMARAL 

DE SOUZA - OAB:MT 11864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

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.: 138766 Nr: 9539-08.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT-2615, MARCIA M. 

VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140302 Nr: 10403-46.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:MT 2615, MAURO JOSE 

PEREIRA - OAB:4655 MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Vistos.
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Considerando o impedimento arguido pelo perito nomeado às fls. 630/631, 

revogo a nomeação anteriormente feita e nomeio como perito judicial JAIME 

SIMÃO CARNEIRO, com sede na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 

105, Centro, CEP: 78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 

3498-6445, a 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.

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 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, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 34845 Nr: 2890-42.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172639 Nr: 6620-75.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE MOREIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CANAL - OAB:10308/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SHUSTER - 

OAB:7.721-B

 Vistos.

Ante o recolhimento da diligência (fls. 46/47) e a juntada do Contrato de 

Confissão de Dívida (fls. 59/60), proceda-se conforme requerido à fl. 41.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124717 Nr: 7287-66.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LORRANE TAVARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 74, 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.: 59181 Nr: 6777-29.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LIMA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 98, 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.: 147100 Nr: 3081-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 121, defiro o postulado e DETERMINO a 

suspensão do processo, conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129523 Nr: 2329-03.2014.811.0037

 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: SERGIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR FELISBERTO MACHADO, LUCIANO 

BERTHOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação por edital (fls. 

128/129), entendo que esta não merece prosperar, vez que é possível 

sua efetivação nesses termos diante do noticiado desconhecimento do 

local em que a parte executada reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 5787-72.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, Joana Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MÁRCIO DE BARROS 

- OAB:, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 

13.994-A, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT 13.994-A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 

2680, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:RO/2484, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 97, 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.: 164185 Nr: 2297-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV, HELENA 

CHUPROV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178788 Nr: 9998-39.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV, HELENA CHUPROV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0, 

RAFAELLE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes embargantes para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte embargada 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61093 Nr: 915-43.2009.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Reiche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO 

E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta, à fl. 108/106 pedido de 

pericia, o qual defiro. Assim, nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO 

CARNEIRO, com sede na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, 

Centro, CEP: 78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, 

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.

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 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, §1º, 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.: 164098 Nr: 2266-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 68, 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.: 32847 Nr: 1067-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUÍZA MARINHO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome dos requeridos, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para que se manifestem 

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20371 Nr: 1882-35.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA GONZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:OAB/SP 206.727
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:MT 5.089-B

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175951 Nr: 8494-95.2016.811.0037

 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: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVALCI TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 64, intime-se a parte exequente para 

juntar a planilha de cálculos da dívida em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116645 Nr: 7291-40.2012.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SZADKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FERREIRA MATIAS, SUZE 

CRISTIANE DIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 89, onde a requerida não se manifestou, 

homologo a avaliação do bem, conforme fl. 63.

Para tanto, cumpra-se na íntegra a decisão retro, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151754 Nr: 5171-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CIA LTDA, LUIS PIRES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

RODRIGUES - OAB:23078/O

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a petição e documento de fls. 63/64.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

analise dos demais pedidos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18236 Nr: 276-69.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CADORE, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 142 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.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144142 Nr: 1680-04.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. COSTA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação por edital (fls. 

57/58), entendo que esta não merece prosperar, vez que é possível sua 

efetivação nesses termos diante do noticiado desconhecimento do local 

em que a parte requerida reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 187565 Nr: 2774-16.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Sartoretto, GELSSI GROSSI SARTORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, fabio lu - OAB:31149
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 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 142 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.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139867 Nr: 10179-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUBHIA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ADRIEL LUCENA GOMES 

- OAB:6367 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, proceda-se a intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142083 Nr: 732-62.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, proceda-se a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116225 Nr: 6858-36.2012.811.0037

 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: ANGELA MARIA MARTINS DA SILVA ARAUJO, 

LOURDES JACINTO MAZALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO SILVA CHAVES - 

OAB:22.792-BA

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 322/323, considerando que as testemunhas 

arroladas não foram requeridas por este juízo, mas sim pelo advogado da 

parte autora conforme fls. 302/303, bem como ante o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, segundo o qual, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5268 Nr: 218-08.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO BARLETO SOBRINHO, Francisco 

Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome dos requeridos, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177679 Nr: 9441-52.2016.811.0037

 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: FRANCISCO MAURO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, KAROLINE VITÓRIA DENIZ BRASIL - OAB:22658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099

 Vistos.

Considerando que a parte requerida discorda da proposta de honorários 

periciais apresentada (fls. 81/82), intime-se o perito nomeado para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifesta-se quanto à possibilidade de redução 

dos honorários periciais, justificando o valor apresentado ou renove a 

proposta ofertada.

Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175933 Nr: 8485-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MAGNOLIA RAMOS, AGROPECUÁRIA 

F. G. LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de proceder à homologação do acordo juntado às fl. 53, intimo a 

parte requerente para juntar aos autos cópias de documentos 
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constitutivos, bem como a última alteração social da AGROPECUÁRIA F. G. 

LTDA, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

analise dos pedidos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116892 Nr: 7557-27.2012.811.0037

 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: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114631 Nr: 5129-72.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124433 Nr: 7007-95.2013.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA, FERNANDO 

BARCELLA, JUREMA ROSALINA BARCELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 100/102. Para tanto, expeça-se o mandado de 

avaliação do imóvel penhorado.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156729 Nr: 7526-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. FREGADOLLI - ME, MARCELO VICENTINO 

FREGADOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, defiro o pedido de fl. 75. Proceda-se às diligências a fim de 

baixar a restrição no veículo registrado em nome dos executados, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

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.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140361 Nr: 10436-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HUZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, considerando que já decorreu o prazo do pedido de 

suspensão, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106413 Nr: 5463-43.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome dos requeridos, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para que se manifestem 

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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49014 Nr: 4466-02.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE FRANCISCO CASSOL, ELIDA SALETE CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU EVANGELISTA DIAS, NOÊMIA 

EVANGELISTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEAS MARTIM - OAB:9351-B, 

MARILDA COVRE LINO SIMAO MARTIM - OAB:7452

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por ROQUE FRANCISCO 

CASSOL e ELIDA SALETE CASSOL em face de DIRCEU EVANGELISTA 

DIAS e NOÊMIA EVANGELISTA DIAS, devidamente qualificados nos autos.

À fl.166, a parte exequente pugnou pela desistência da ação e a extinção 

do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas e taxas pagas (fls. 25/26).

 Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111859 Nr: 2304-58.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Marino Sala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SERGIO MARINO 

SALA em face de BAYER S.A, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 180/181, comprovante de depósito evidenciando que a obrigação 

foi adimplida.

Às fls. 183/184, o exequente informa que concorda com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores, e a extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme comprovante de depósito juntado às fl. 

181.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para liberação dos 

valores depositados em favor do exequente, conforme requerido à fl.183.

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52955 Nr: 736-46.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:OAB/SP147.522, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

Kelly Lorenzetti Krzyzaniak - OAB:11424-B, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD em nome do executado.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome do executado, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 2580-70.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VILMAR 

MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 

76.458, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA em face de OSMAR MARTIGNAGO E 

ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 285/290, o executado informa que as partes realizaram acordo, com 

sub-rogação de terceiro, e pugna pela extinção do feito.

Às fls. 295/296, a exequente informa que concorda com a extinção do 

feito, nos termos requeridos.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

286/290, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Considerando a sub-rogação informada, determino a alteração do polo 

ativo da demanda, passando a constar como exequente da ação: Edson 

Leandro Martignago, o qual poderá promover cumprimento desta 

sentença, conforme estabelecido entre as partes, ante a constituição de 

titulo judicial, nos termos do artigo 778, § 1º, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145215 Nr: 2172-93.2015.811.0037

 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: ANA MARQUES CABRAL, GILBERTO MARQUES 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 

DELMONDES, JONATAN MACEDO DELMONDES, JOATAN AVELINO 

DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 

executados, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome dos requeridos, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para que se manifestem 

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116858 Nr: 7513-08.2012.811.0037

 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: JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK, ETHIENE 

BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ajuizada por JULIANA 

CRISTINY MENEZES DA SILVA em face de ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK E ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 222, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo e, às fls. 226, a parte requerida concordou com o 

pedido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109928 Nr: 243-30.2012.811.0037

 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: JOSEMI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o CNPJ informado à fl. 43 pertence à empresa diversa 

da requerida, conforme documento em anexo, intime-se o requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informar o CNPJ correto.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33181 Nr: 1387-83.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDEECDPDLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:

 Vistos.

Primeiramente, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, 

estabelece o § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil que não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o debito 

será acrescido de multa de dez por cento e também de honorários de 

advogados de dez por cento. Assim, fixo os honorários em 10% (dez) 

sobre o valor da causa.

 Defiro, ainda, o pedido de levantamento de valores e determino a 

expedição de alvará em favor da parte autora, conforme solicitado.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Ademais, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161083 Nr: 872-62.2016.811.0037

 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: B. V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 

21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto às consultas já realizadas, 

conforme fls. 46/47, e, após, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163345 Nr: 1858-16.2016.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos.

Desentranhe-se a petição de fl. 52, visto que as partes não pertencem a 

este processo.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, para 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183123 Nr: 11658-68.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699

 Vistos.

Intime-se a parte embargante para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte embargada 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145905 Nr: 2492-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, ante a petição de fls. 92, cite-se o executado R J 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, via edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso 

de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, 

como curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Defiro, ainda, o pedido de penhora on line em nome do executado 

JOSÉ DA SILVA.Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a penhora, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, o pedido 

de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir 

a restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizada a diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis.Após a 

avaliação, 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113681 Nr: 4052-28.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - 

OAB:14607/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO ajuizada por DALTON DE 

OLIVEIRA PEREIRA em face de GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 163/164, a parte requerida pugnou pela extinção do feito e, às fl. 

174, a parte requerente se manifesta concordando com o pedido 

conforme artigo 487, III alínea C do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III alínea C, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155770 Nr: 7104-27.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o pedido de penhora on line em nome do 

executado.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 
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evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Ademais, 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 dos 

executados, deverá o feito 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176830 Nr: 8960-89.2016.811.0037

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro ainda, a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, nas 

ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento da 

decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA 

RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 

E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234)

Ante o exposto, defiro o pedido de restrição do veículo Marca/Modelo: 

HONDA/CB300R; Ano de fabricação/modelo: 2015/2015; Chassi: 

9C2NC4910FR010805; Cor: Preta; Placa: QBO-0562; Renavam: 

1044650858 via sistema RENAJUD.

 Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição de circulação no 

veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 186117 Nr: 2069-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGINA MORAES DE QUEIROZ FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kristoschek Mayer - 

OAB:OAB-MT 21.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, 

FLAVIANO K - 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 impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 1749-51.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMAR CAÇULA MENDES DE LIMA, DMDL, DML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SCHALCH - 

OAB:69055, FABIOLA CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/MT, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, SILMA BARROSO - 

OAB:9.068

 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.: 70902 Nr: 3216-26.2010.811.0037

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY 

ROCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 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.: 128437 Nr: 1350-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175777 Nr: 8412-64.2016.811.0037

 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: ILVA DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PUNDRICH MULLER - 

OAB:20836/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio rivelli - OAB:OAB/MT 

19.023

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ILVA 

DALLABONA em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 73-v, informação de pagamento.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 73-v.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado, conforme a procuração juntada 

nos autos.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170397 Nr: 5427-25.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CRISTIAN MICHALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO ORLANDI - 

OAB:RS/ 071807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS 

C/C RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por EDER ROBERTO FERREIRA DE 

SOUZA em face de ANDRE CRISTIAN MICHALSKI, todos qualificados nos 

autos.

As partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação 

do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da dívida, 

conforme fl. 55.

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 10/03/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido.

Sem custas e taxas, visto que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.

 Sem honorários advocatícios.

Após, certifique-se e concluso para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165280 Nr: 2799-63.2016.811.0037

 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: TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELARINA ALIMENTOS S/A - MOINHO 

BELARINA

 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: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA 

ROSA - OAB:183463

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019 às 14h00min.

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.: 175901 Nr: 8472-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Sartoretto, GELSSI GROSSI 

SARTORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por NELSON 

SARTORETO e GELSSI GROSSI SARTORETO, devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo a existência de contradição na decisão de fl. 44, vez 

que os autos de embargos à execução (Código 187565) foi recebido com 

efeito suspensivo até o julgamento, ante os bens ofertados em garantia.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste aos embargantes, vez 

que padece de contradição a decisão.

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 decisão de fl. 44, 

fazendo constar:

“(...)

Vistos

Considerando que a decisão de fl. 80 dos autos em apenso suspendeu o 
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andamento da presente execução, aguarde-se o deslinde dos embargos à 

execução.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. (...)”.

Sem prejuízo, ante a petição de fl. 51, defiro o pedido e determino que 

sejam nomeados os executados como fiéis depositários dos bens 

indicados às fls. 35.

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.: 12801 Nr: 1399-73.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FRANCISQUINE DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHEMAR D'SAMPAIO FERRAZ - 

OAB:MT 5001, MARIA APARECIDA FRAZÃO ZUNTA - OAB:MT 4055, 

MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARCELO 

FRANCISQUINE DE CAMPOS em face do BANCO ITAÚ S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 475, alvará de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme alvará expedido à fl. 475.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do saldo remanescente em favor da parte executada, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74207 Nr: 6526-40.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO 

GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07/02/2019 às 16h00min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45564 Nr: 1056-33.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA WEHRMAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por AGRÍCOLA WEHRMANN LTDA em face de OSMAR MARTIGNAGO E 

VALENTIN MARTIGNAGO, todos qualificados nos autos.

À fls. 249/251, as partes realizaram composição amigável, juntaram 

comprovante de depósito bancário e pugnaram pela homologação do 

acordo e a consequente extinção do feito.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado à fls. 

249/250, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b e 924, II do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 207027 Nr: 2716-76.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIN MARTIGNAGO, OSMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA WERMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23.546/0, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada OSMAR MARTIGNAGO E 

VALENTIN MARTIGNAGO, em face de AGRÍCOLA WEHRMANN LTDA, 

devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos em apenso, verifico que houve a realização de 

acordo extrajudicial no processo de execução em apenso 45564, onde 

requerem a extinção deste processo de embargos à execução.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Considerando o pedido de item 3 da minuta de acordo que as partes 

requerem, expressamente, a extinção do feito, entendo que a extinção é 
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medida que se impõe, ante a perda superveniente do objeto.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo. (fls. 249/251).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154257 Nr: 6358-62.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA 

CABRAL FERNANDES MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA 

GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a devolução das correspondências devolvidas de fls. 

139 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5106 Nr: 246-73.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, ANTENOR 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 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.: 117142 Nr: 7814-52.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORALDO JARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 121, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29406 Nr: 1784-79.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCERRADO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 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.: 5470 Nr: 47-56.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI, 

ARMELINDA BERTE SECHI, ELONI DE LIMA SECHI, SÍRIO SECHI, PAULO 

ROGÉRIO GOMES, REJANE LOURDES DA ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ZAID ARBID - OAB:1822A

 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 

intimação , no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117956 Nr: 302-81.2013.811.0037

 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: DANIELE ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOTELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Considerando que a Resolução TJ-MT/TP 

nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e determina que o pedido de cumprimento de sentença deve 

ser distribuído diretamente no PJe, 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 manifestarem no prazo de 05(cinco dias), 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, devendo distribuir o 

processo (cumprimento de sentença) diretamente no PJE. Após, 

proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19402 Nr: 1091-66.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVÁ CERQUEIRA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PEÇAS E FIXAÇÃO 

LTDA-MULTFORT AUTOMOTIVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOMAZZI - 

OAB:6.519-B, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:48 horas

Nome do intimando:Autor(a): Geová Cerqueira Fialho, Cpf: 66325145100, 

Rg: 02205239687 Filiação: João Folha Fialho e Ana Francisca Cerqueira 

Fialho, data de nascimento: 15/10/1971, brasileiro(a), natural de 

Tocantins-TO, casado(a), mecânico, Endereço: Rua Arroio, Nº 344, Bairro: 

Poncho Verde, Cidade: Primavera do Leste-MT

Providência a ser adotada pela parte:dar andamento ao feito

Portaria desig. escrivão assinar:
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Nome e cargo do digitador:

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002849-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA (ADVOGADO(A))

JOSE DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

LEONARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

JUNTADA Nesta data faço a juntada do Malote digital. Primavera do Leste, 

08 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002129-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

HIANNE MAGNA GALANO GUIMARAES (AUTOR(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

NAIARA SUELLEN FISCHER DA SILVA (RÉU)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA Tipo de documento: Informações 

Processuais Código de rastreabilidade: 81120183657731 Nome original: 

261610.pdf Data: 13/09/2018 16:56:16 Remetente: SANDRO DEBUS 

CARGNELUTTI SECRETARIA DA 4.ª VARA CÍVEL - TANGARÁ DA SERRA 

TJMT Prioridade: Normal. Motivo de envio: Para conhecimento. Assunto: 

DEVOLUÇÃO C.P 261610

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138246 Nr: 9164-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MAZZONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140524 Nr: 10528-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:8.645, 

TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149304 Nr: 4013-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160407 Nr: 584-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163296 Nr: 1820-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMIRENE ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134521 Nr: 6392-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.
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Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146865 Nr: 2959-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR MARQUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196465 Nr: 7143-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARY FERNANDES DE FRANÇA TOMASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 207782 Nr: 3107-31.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 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, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66047 Nr: 5877-12.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA AGEMIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 145-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊZ VENDRUSCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105896 Nr: 4935-09.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112782 Nr: 3188-87.2012.811.0037

 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: IZABEL RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 4368-41.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ANTONIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129788 Nr: 2557-75.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NARDIN BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134384 Nr: 6284-42.2014.811.0037

 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: Luiz Resplande Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134394 Nr: 6294-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139740 Nr: 10109-91.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOURA MOISÉS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148049 Nr: 3498-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA DOS SANTOS PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161448 Nr: 1018-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149896 Nr: 4342-38.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA PEREIRA DA SILVA, 

VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA, VANUZA PEREIRA SILVA, GABRIEL 

NETO PEREIRA DA SILVA, NEIDIVA PEREIRA DA SILVA, NEIVA PEREIRA 

DA SILVA COSTA, CLAUDIO DIVINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Processo nº: 4342-38.2015.811.0037 (Código 149896)

Vistos.

Remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo para proceder a 

realização do cálculo dos honorários conforme a sentença de fls. 284/288 

do autos em apenso, a qual fixou os honorários advocatícios em 20% 

sobre o valor da condenação.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40681 Nr: 3150-85.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA, MARIA NEUSA 

PEREIRA DA SILVA, VANUZA PEREIRA SILVA, GABRIEL NETO PEREIRA 

DA SILVA, NEIDIVA PEREIRA DA SILVA, NEIVA PEREIRA DA SILVA 

COSTA, CLAUDIO DIVINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 3150-85.2006.811.0037 (Código 40681)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução em apenso, conforme 

determinado anteriormente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126659 Nr: 9202-53.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMOR JOSE WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9202-53.2013.811.0037 (Código 126659)

Vistos.

Considerando as manifestações das partes às fls. 165 e 165-v, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela Contadoria do Juízo à fl. 164.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 164.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178468 Nr: 8713-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISY MONTEIRO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8713-45.2015.811.0037 (Código 178468)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação 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, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125574 Nr: 8144-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISY MONTEIRO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8144-15.2013.811.0037 (Código 125574)

Visto.

Proceda-se a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do cálculo dos honorários 

advocatícios de fls. 101/102.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126991 Nr: 9524-73.2013.811.0037

 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: WALDECY JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9524-73.2013.811.0037 (Código 126691)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito 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, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176400 Nr: 8741-76.2016.811.0037
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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: VERA APARECIDA LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8741-76.2016.811.0037 (Código 176400)

 Vistos.

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

juntado às fls. 73/76, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138700 Nr: 9483-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA IRENE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9483-72.2014.811.0037 (Código 138700)

 Vistos.

Nada mais havendo pendente neste feito e considerando a criação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como 

o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido 

setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66616 Nr: 6447-95.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUGANTI TURISMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298

 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, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 6447-95.2009.811.0037 (Código 66616)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 108/109, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 99/106.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado às fls. 99/106.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 214339 Nr: 6122-08.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSE AGUIAR CASTELHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6122-08.2018.811.0037 (Código 214339)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento/liquidação de sentença deve ser distribuído diretamente no 

PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento/liquidação de 

sentença deste processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169419 Nr: 4999-43.2016.811.0037

 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: CLAUDIO JOSE AGUIAR CASTELHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4999-43.2016.811.0037 (Código 169419)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 135248 Nr: 6969-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA STURZBECHER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 6969-49.2014.811.0037 (Código 135248)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito 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, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120316 Nr: 2793-61.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA XAVANTE S/C LTDA, 

MICHAEL INÁCIO SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME STEFFEN DE 

AZEVEDO FIGUEREDO - OAB:150592, MIRIAM RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONCALVES - OAB:8798, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº: 2793-61.2013.811.0037 (Código 120316)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74572 Nr: 6891-94.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAL BO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

SILVINO FERNANDES DAL BO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119285 Nr: 1677-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente dos 

cálculos apresentados pelo contador deste juízo, bem como pela Fazenda 

Pública Estadual, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26007 Nr: 2261-39.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DA SILVA VILELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacinto Cáceres - 

OAB:OAB-MT 25.063

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo atualizado da dívida, bem como 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005869-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (REQUERENTE)

MAURO BASTIAN FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EVAIR MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento à r. Carta, dirigi-me na data de 27/08/2018 

ao endereço indicado e ali sendo às 12h40 procedi a penhora e estimativa 

de valor do imóvel indicado pelo credor, descrito no mandado e petição 

(sem cópia da matrícula), conforme Auto anexo, bem como procedi na 

data de 29/08/2018 às 14h29 à entrega e protocolo no Cartório de Registro 

de Imóveis para averbação da penhora. Certifico ainda que não foi 

possível intimar os devedores Jorge Moreira de Oliveira e Evair Maria da 

Silva Oliveira por ter sido informada pelo locatário Sr. Paulo Sérgio Santos 

Rodrigues de que eles residem em Cuiabá-MT., não sabendo indicar o 

endereço. Dou fé. PRIMAVERA DO LESTE/MT, 29 de agosto de 2018. 

ROSMARY XAVIER DOS SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 349817738

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011345-39.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FERRARI NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (EXECUTADO)
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GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011345-39.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: HENRIQUE FERRARI NUNES 

EXECUTADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 19/03/2018 (id. 

nº12302369), ocasião em que a requerida Administradora de consorcio 

Nacional Honda LTDA registrou ciência da sentença através do ícone 

“Expedientes” no dia 20/03/2018, e apresentou recurso em 26/03/2018(id. 

nº12421082), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°12421087). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002645-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE CROCCO DOS SANTOS 05310313141 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

META DISTRIBUIDORA LTDA - ME (EXECUTADO)

NEYLISMAR LUIZ FRANCISCO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002645-91.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNO HENRIQUE CROCCO 

DOS SANTOS 05310313141 EXECUTADO: META DISTRIBUIDORA LTDA - 

ME Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, em fase de 

execução/cumprimento de sentença, pleiteado por Bruno Henrique Crocco 

dos Santos em face de Meta Distribuidora LTDA - ME. Defiro o pedido 

alternativo do evento n°15474520 e determino seja expedido carta 

precatória à Comarca de Goiânia/GO, para que a penhora no valor de 

R$5.281,37(cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e sete 

centavos) seja feita em caixa no estabelecimento da reclamada no prazo 

de 60(sessenta) minutos pelo Oficial de Justiça. A quantia penhorada 

deverá ser depositada em conta judicial única gerida pelo Tribunal de 

Justiça d o Estado de Mato Grosso. Na eventualidade de não haver 

sucesso na penhora na boca do caixa, deverá o Oficial de Justiça 

certificar circunstanciadamente as diligências empreendidas, bem como, 

nos termos do artigo 722, inciso II e 774, inciso III, do CPC, intimar o 

representante legal da reclamada para que indique, quais são os bens 

sujeitos a penhora e seus respectivos valores, sob pena sua omissão 

caracterizar ato atentatório a dignidade da Justiça, sujeitando-se a multa 

que fixo em 10% do valor atualizado do débito em execução. Indicados os 

bens, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora até o montante 

necessário a satisfação do crédito da exequente, procedendo a avaliação 

e intimando da penhora para, querendo, oferecer embargos no prazo de 

10(dez) dias. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011195-92.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA (ADVOGADO(A))

LEIDIANE NOGUEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELISSIMA CALCADOS (REQUERIDO)

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme 

requerido. P. Leste-MT, 09 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN NEVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

FABIANO DALLOCA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011804-70.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RONAN NEVES DE ARAUJO 

REQUERIDO: ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA Vistos em 

correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a 

parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011082-70.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOSELIA PAULA DO CARMO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CHAPADENSE BARBOSA SUDRE (EXECUTADO)

 

Processo n. 8011082-70.2015.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Conforme se 

denota foram realizadas tentativas de citação frustradas, momento em que 

a requerente foi intimada para manifestar-se acerca do resultado negativo, 

e a mesma se manteve silente. Trata-se de Ação de Execução, todavia se 

torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte, 

outrossim, verifica-se que apesar de intimada para manifestar-se quanto 

ao endereço da requerida, o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 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; Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, 

opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão 

do comprovado abandono de causa. 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. 

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, 30 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE (ADVOGADO(A))

WENDELL VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 
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Ambiental) ATO ORDINATÓRIO Certifico que a sentença proferida nos 

autos digitais (Id 14430344) transitou em julgado, sem interposição de 

recurso, da qual as partes foram regularmente intimadas, conforme se 

verifica da aba “Expedientes” do processo, bem como da publicação da 

sentença no Diário da Justiça Eletrônico-MT - ed. nº 10306, disponibilizada 

em 31.07.2018, cuja cópia segue anexada ao presente ato. Ademais, 

impulsiono o processo para intimar a parte credora, por intermédio do seu 

advogado, a requerer o cumprimento da sentença, anexando planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos. 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. Primavera do Leste/MT, 9 de outubro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do 

Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002231-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação da executada, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Primavera do Leste, 09 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011101-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NLE REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para manifestar 

acerca do endereço da parte requerida, no prazo de cinco dias. Primavera 

do Leste, 09 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012459-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

URANIA KENYA VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

PROCESSO n. 8012459-76.2015.8.11.0037 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: URANIA KENYA VIEIRA MARTINS Endereço: Avenida INACIO 

CASTELI, 564, PARQUE CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: , 1236, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-206 

URANIA KENYA VIEIRA MARTINS Endereço: Avenida INACIO CASTELI, 

564, PARQUE CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

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: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ do CPC). PRIMAVERA DO 

LESTE, 9 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: 8012459-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

URANIA KENYA VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 8012459-76.2015.8.11.0037 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: URANIA KENYA VIEIRA MARTINS Endereço: Avenida 

INACIO CASTELI, 564, PARQUE CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A 

Endereço: , 1236, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-206 

INTIMANDO(A):BANCO DO BRASIL S.A Endereço: , 1236, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-206 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento 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: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 08:30 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 
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dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ do CPC). PRIMAVERA DO LESTE, 9 

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: 8011279-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR JOSE DA ROLD (EXEQUENTE)

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR NEISSE (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento do 

valor exequendo, bem como indicar bens à penhora, intimo a exequente, 

na pessoa de seu advogado, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 09 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012025-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 8012025-53.2016.8.11.0037 Valor da causa: 

$7,546.59 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA Endereço: Rua ERICO 

TREVISOL, 755, PONCHO VERDE III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Endereço: Rua MARINGÁ, 444, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMANDO(A): MARIA LEIDE DE 

OLIVEIRA SANTANA Endereço: Rua ERICO TREVISOL, 755, PONCHO 

VERDE III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento 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.TRAZER AS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS CONFORME DECISÃO ANEXA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (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. PRIMAVERA DO LESTE, 9 

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: 8012025-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 8012025-53.2016.8.11.0037 Valor da causa: 

$7,546.59 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA LEIDE DE OLIVEIRA SANTANA Endereço: Rua ERICO 

TREVISOL, 755, PONCHO VERDE III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Endereço: Rua MARINGÁ, 444, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMANDO(A): MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Endereço: Rua MARINGÁ, 444, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 
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comparecer à audiência de instrução e julgamento 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: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (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. PRIMAVERA DO LESTE, 9 

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: 8010328-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

DYOGO VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 8010328-94.2016.8.11.0037 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DYOGO VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS Endereço: Rua 

GENIPAPO, 1371, RESIDENCIAL PADRE ONESTO COSTA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MOVEL S.A 

Endereço: Rua RUA BARAO DE MELGACO, 3209, PREDIO JOAO DIAS 1º 

PISO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 INTIMANDO(A): OI MOVEL 

S.A Endereço: Rua RUA BARAO DE MELGACO, 3209, PREDIO JOAO DIAS 

1º PISO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento 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: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (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. PRIMAVERA DO LESTE, 9 

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: 8010328-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))
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DYOGO VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 8010328-94.2016.8.11.0037 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DYOGO VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS Endereço: Rua 

GENIPAPO, 1371, RESIDENCIAL PADRE ONESTO COSTA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MOVEL S.A 

Endereço: Rua RUA BARAO DE MELGACO, 3209, PREDIO JOAO DIAS 1º 

PISO, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 INTIMANDO(A): DYOGO 

VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS Endereço: Rua GENIPAPO, 1371, 

RESIDENCIAL PADRE ONESTO COSTA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

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: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (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. PRIMAVERA DO LESTE, 9 

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: 8011479-03.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON ALVES GOMES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES JACOMO (TERCEIRO INTERESSADO)

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) 1. Processo: 8011479-03.2013.8.11.0037 Classe: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Assuntos: LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO EXEQUENTE: ALVARO MENEZES EXECUTADO: JANDERSON 

ALVES GOMES TERCEIRO INTERESSADO: FELIPE GONCALVES JACOMO 

2. Processo: 1005083-56.2018.8.11.0037 Classe: EMBARGOS DE 

TERCEIRO Assuntos: INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EMBARGANTE: 

DYONATHAN MARIO SONAGLIO EMBARGADO: FELIPE GONCALVES 

JACOMO ATO ORDINATÓRIO Em cumprimento à decisão interlocutória 

anterior, impulsiono o feito para intimar Vossa Excelência, para, nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3°, do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada para 05.11.2018, às 13h30min, em 

ambos os processos acima especificados, a ser realizada na sala de 

audiências do Gabinete da 5ª Vara, situada no Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, cujo endereço consta do rodapé. Primavera do 

Leste, 9 de outubro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Rua Benjamin Cerutti, nº 252, 

Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do Leste-MT - CEP: 78.850-000 - 

Telefone: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001537-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADIVINO CASTELI (EXEQUENTE)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O  D E  I M P U L S I O N A M E N T O  -  P R O C E S S O 

1001537-27.2017.811.0037 Considerando o cumprimento sem êxito da 

Carta Precatória de citação expedida nos autos e devolvida pelo Juízo 

Deprecante e já juntada nos autos, impulsiono o feito para INTIMAR os 

advogados da parte exequente para manifestação, em cinco dias, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT., 09 de 

outubro de 2018. Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005083-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DYONATHAN MARIO SONAGLIO (EMBARGANTE)

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GONCALVES JACOMO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE QUINTA VARA (JUIZADOS: CÍVEL/CRIMINAL/ DA 

FAZENDA PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) 1. Processo: 

8011479-03.2013.8.11.0037 Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Assuntos: LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO 

EXEQUENTE: ALVARO MENEZES EXECUTADO: JANDERSON ALVES 

GOMES TERCEIRO INTERESSADO: FELIPE GONCALVES JACOMO 2. 

Processo: 1005083-56.2018.8.11.0037 Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO 

Assuntos: INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EMBARGANTE: DYONATHAN 
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MARIO SONAGLIO EMBARGADO: FELIPE GONCALVES JACOMO ATO 

ORDINATÓRIO Em cumprimento à decisão interlocutória anterior, 

impulsiono o feito para intimar Vossa Excelência, para, nos termos do 

disposto do artigo 334, § 3°, do Código de Processo Civil, comparecer à 

audiência designada para 05.11.2018, às 13h30min, em ambos os 

processos acima especificados, a ser realizada na sala de audiências do 

Gabinete da 5ª Vara, situada no Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste/MT, cujo endereço consta do rodapé. Primavera do Leste, 9 de 

outubro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 

Sede do juízo e Informações: Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: 

Castelândia, Cidade: Primavera do Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: 

(66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APOLIANA NUNES ALVES (REQUERENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1000153-29.2017.8.11.0037 Valor da causa: $37,468.85 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: APOLIANA NUNES ALVES Endereço: RUA GUARIROBA, 1793, 

PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP Endereço: AVENIDA 

CARMINDO DE CAMPOS, 1000, SALA 02, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-100 INTIMANDO(A): CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 1000, SALA 02, JARDIM 

PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-100 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento 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: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 10:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (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. PRIMAVERA DO LESTE, 9 

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: 1000153-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APOLIANA NUNES ALVES (REQUERENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1000153-29.2017.8.11.0037 Valor da causa: $37,468.85 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: APOLIANA NUNES ALVES Endereço: RUA GUARIROBA, 1793, 

PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP Endereço: AVENIDA 

CARMINDO DE CAMPOS, 1000, SALA 02, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-100 INTIMANDO(A): APOLIANA NUNES ALVES Endereço: 

RUA GUARIROBA, 1793, PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

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: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ 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 
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(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. PRIMAVERA DO LESTE, 9 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004800-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RENATO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004800-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RENATO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em Correição, 

Indefiro o pedido de julgamento antecipado da lide conforme requerido no 

evento n°15591135. Designe-se a audiência de Instrução e Julgamento, 

conforme determinado no evento n°12122569. Primavera do Leste/MT, 09 

de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011238-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI VIEIRA TOBIAS (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8011238-24.2016.8.11.0037 

Valor da causa: $12,403.32 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Endereço: Rua GUANABARA, 

155, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ARI VIEIRA TOBIAS Endereço: Rua ANGICO, 790, 

BURITIS I, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: "Vistos. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, ou 

no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens à penhora, sob pena de multa de 

10% sobre o valor do débito e de penhora por parte do Juízo. Não o 

fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliar o bem, 

caso em que a Escrivã deverá designar audiência de conciliação. Sendo 

penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. (...) Eviner Valério Juiz 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, GARDÊNIA 

BORGES DE MOURA CABRIOTE, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 9 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011479-03.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON ALVES GOMES (EXECUTADO)

Outros Interessados:
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LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES JACOMO (TERCEIRO INTERESSADO)

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011479-03.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: JANDERSON ALVES GOMES Vistos em correição, Trata-se 

de causa que se tornou complexa em virtude de sobre o veículo GM Celta 

ano/modelo 2008, placas MEX2703, RENAVAM 00957042884, cor preta, 

orbitar uma ação de execução por quantia certa, com base em título 

extrajudicial e dois embargos de terceiro que tramitam neste Juizado 

Especial, além de outra ação que já tramitou na Vara Cível e que envolvem 

atualmente quatro pessoas diversas, sendo elas, Álvaro Menezes, 

Janderson Alves Gomes, Felipe Gonçalves Jácomo e Dyonathan Mario 

Sonaglio. Em razão dos inúmeros pedidos em relação ao bem e que há 

divergência entre o alegado pelos envolvidos, tanto em relação à posse, 

quanto em relação ao valor do veículo, entendo pertinente a designação 

de audiência de instrução para que tenha subsídios para decidir todos os 

pedidos colocando fim a grande celeuma que se criou em torno do veículo. 

Assim, DESIGNO O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 13H30MIN PARA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. Postergo a análise de todos 

os pedidos pendentes para depois da referida audiência. Intimem-se todos 

os envolvidos para que compareçam perante este Juízo. Cumpra-se 

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005083-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DYONATHAN MARIO SONAGLIO (EMBARGANTE)

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GONCALVES JACOMO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005083-56.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: DYONATHAN MARIO 

SONAGLIO EMBARGADO: FELIPE GONCALVES JACOMO Vistos em 

correição, Trata-se de causa que se tornou complexa em virtude de sobre 

o veículo GM Celta ano/modelo 2008, placas MEX2703, RENAVAM 

00957042884, cor preta, orbitar uma ação de execução por quantia certa, 

com base em título extrajudicial e dois embargos de terceiro que tramitam 

neste Juizado Especial, além de outra ação que já tramitou na Vara Cível e 

que envolvem atualmente quatro pessoas diversas Álvaro Menezes, 

Janderson Alves Gomes, Felipe Gonçalves Jácomo e Dyonathan Mario 

Sonaglio. Em razão dos inúmeros pedidos em relação ao bem e que há 

divergência entre o alegado pelos envolvidos, tanto em relação à posse, 

quanto em relação ao valor do veículo, entendo pertinente a designação 

de audiência de instrução para que tenha subsídios para decidir todos os 

pedidos colocando fim a grande celeuma que se criou em torno do veículo. 

Assim, DESIGNO O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 13H30MIN PARA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. Postergo a análise de todos 

os pedidos pendentes para depois da referida audiência. Intimem-se todos 

os envolvidos para que compareçam perante este Juízo. Cumpra-se 

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006544-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DIAS DE FREITAS (REQUERENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006544-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DIAS DE 

FREITAS REQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. Trata-se 

de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, ajuizada por 

Carlos Augusto Dias de Freitas, onde pretende a suspensão do crédito 

tributário, mediante depósito integral do crédito tributário, conforme art. 

151, II do CTN. Relata que em 18/04/2018, os Correios localizaram um 

objeto postal de código OF380480244BR desacompanhado de 

Documentação Fiscal, que estava endereçado ao Autor, razão pela qual 

foi lavrado do Termo de Apreensão e Depósito n. 1134553-2, 

aplicando-lhe a penalidade da alínea “a”, inciso III, do artigo 45, da Lei 

Estadual n. 7.098/98. Aduz que não reconhece a operação, vez que não 

efetuou a compra da mercadoria, acreditando que a mesma trata-se de um 

brinde que lhe foi enviado sem sua autorização ou ciência. Juntou 

documentos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o 

caso vertente, colhe-se da inicial que a pretensão da parte a concessão 

da tutela de urgência está vinculada ao depósito prévio, do valor integral e 

em dinheiro, da quantia em discussão nestes autos. Diante disso, cabe 

salientar que de acordo com o art. 151, II, do Código Tributário Nacional, a 

suspensão do crédito tributário, dentre outros requisitos, se dá pelo 

depósito de seu montante integral. Uma vez efetuado o depósito, a própria 

Lei garante ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do tributo. Diante 

disso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA almejada pela parte para 

SUSPENDER a exigibilidade do crédito tributário referente ao Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1134553-2, referente a objeto postal 

desacompanhado de documentação fiscal. Deixo de designar audiência de 

conciliação, visto que invariavelmente a Fazenda Pública não demonstra 

interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte enunciado: 

Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá/MT). CITE-SE a Secretaria de Estado da Fazenda do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O do prazo de 30 (trinta) dias para defesa e de que não 

dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

(artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não sendo 

contestada a ação, incorrerá em revelia (art. 344 do CPC). Na sequência, 

apresentada a contestação ou decorrido o prazo, abra-se vista a parte 

autora, para se manifestar. Após, concluso para sentença. Intimem-se, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011751-26.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANI MARQUES MEDRADO SZEWCZAK (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011751-26.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: NILVANI MARQUES MEDRADO 

SZEWCZAK, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Indefiro o 

último pedido de bloqueio (Id 15684479), uma vez que a parte autora não 

demonstra nem esclarece se houve a renovação ATUAL do pedido 

perante o SUS, juntando apenas em Id 15684857, Termo de Declaração da 

Coordenadora da Assistência Farmacêutica RECEBIDO EM 18/06/16, que 

já foi utilizado no último pedido de bloqueio. Por se tratar de medicamento 

de uso contínuo, reitero que cabe à parte autora renovar o pedido 

periodicamente, mediante apresentação da receita médica atualizada 

diretamente ao réu, além dos demais documentos solicitados (antes do 

término do seu estoque pessoal), para o fim de assegurar a continuidade 

do recebimento da medicação deferida. Somente depois de adotada tal 

providência e configurada a injusta demora ou omissão, caberá à autora 
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requerer o sequestro do numerário para aquisição no setor privado. 

Ressalto que esta advertência já foi feita na própria sentença e em 

sucessivas decisões de cumprimento de sentença e que foi mitigada por 

este magistrado, inúmeras vezes. Acontece que por ser uma obrigação de 

trato sucessivo e, por não ter previsão de alta, segundo consta do laudo 

médico ID 12965628, informo que o deferimento de futuros bloqueios só 

serão realizados se houver prova de renovação do pedido diretamente ao 

réu. Junte-se, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos comprobatórios 

da renovação ATUALIZADA do pedido diretamente ao SUS, conforme 

determinado na sentença. Cumprida a diligência, concluso para apreciação 

da necessidade do bloqueio. Primavera do Leste/MT, 08 outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006814-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

LAILA TALITA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006814-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LAILA TALITA DOS SANTOS 

ALVES REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e pedido de antecipação de titela de urgência pleiteado 

por Lila Talita dos Santos Alves em face de Águas de Primavera LTDA, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 26/02/2019, às 08h40min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante é 

proprietária da unidade consumidora de n°438317-6. Afirma que foi 

surpreendida pela fatura com vencimento em junho de 2018, pois estava 

acima da média consumida comparado com os últimos 03(três meses). 

Aponta que solicitou vistoria em sua residência para identificar possível 

vazamento da rede subterrânea, mas não foi encontrado nada de 

anormalidade, pois a reclamada informou que não sabe o motivo do 

consumo elevado. Relata que solicitou perante à reclamada fatura no valor 

da média dos últimos 03(três) meses e não obtivera êxito, pois a 

reclamada informou que não havia irregularidade no valor da cobrança e 

caso não efetuasse o pagamento, haveria a interrupção do fornecimento 

de água. No entanto, a reclamante não adimpliu a fatura supracitada e teve 

o fornecimento de água interrompido. Por fim, a reclamante pretende 

através da antecipação de tutela de urgência para determinar à reclamada 

o imediato religamento do fornecimento de água na unidade consumidora, 

sob pena de multa única a ser arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. 

A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Fatura 

com vencimento em 02/07/2018(id. n°15769338), Consumo médio dos 

últimos 20(vinte) meses (id. n°15769339), Protocolo de Reclamação 

administrativa (id. n°15769340), Laudo de Vistoria (id. n°15769642), 

Comunicado de suspensão do fornecimento de água(id. n°15769644) e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. Consoante 

o artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, “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”. Dois, como se vê, os requisitos indicados nesse dispositivo 

para a concessão da tutela de urgência: perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo e probabilidade do direito. No presente caso, 

consigno que a interrupção do fornecimento de água ocorreu na data de 

01/10/2018 na unidade consumidora de n°438317-6, em relação a fatura 

com vencimento em 02/07/2018, no valor de R$398,89(trezentos e 

noventa e oito reais e oitenta e nove centavos). Verifico que a média dos 

últimos 20(vinte )meses equivale à 11m³ e o suposto consumo da autora 

no mês de junho de 2018 equivale à 40m³. A vistoria realizada in loco pela 

reclamada aponta que não existe qualquer anomalia no consumo de água, 

o que resta neste momento, a verossimilhança das alegações da autora. 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida proceda o religamento do fornecimento de água na unidade 

consumidora de n°438317-6, no endereço rua Ipê, n°1409, bairro Padre 

Onesto Costa, Primavera do Leste/MT, no prazo de 04(quatro) horas, sob 

pena de multa inicial POR HORA que fixo em R$500,00(quinhentos reais) 

até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). Em relação a fatura com 

vencimento em 02/07/2018, no valor de R$398,89(trezentos e noventa e 

oito reais e oitenta e nove centavos), DETERMINO que a requerida 

suspenda a cobrança e abstenha de incluir o nome da reclamante nos 

órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa única que fixo em 

R$5.000,00(cinco mil reais), CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL 

PELA AUTORA DO VALOR DA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 06(SEIS) MESES no 

prazo de 05(cinco) dias. Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação, inclusive a ser citado/intimado no escritório das Águas 

de Primavera localizado na cidade de Primavera do Leste/MT, inclusive 

para cumprir imediatamente o religamento do fornecimento de água da 

unidade consumidora do n°438317-6. Primavera do Leste-MT, 08 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006296-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO (ADVOGADO(A))

SIDNEY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006296-97.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIDNEY DE CAMPOS 

REQUERIDO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos em correição, Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE MULTA COM PEDIDO TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por SIDNEY DE CAMPOS em face do 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. Relata na petição 

inicial que à época dos fatos apontados pelo auto de infração o veículo 

encontrava-se em poder da Sra. Mariana Carolina de Campos Paião, filha 

do então proprietário do veículo, Sr. Sidney de Campos, ora requerente, 

sendo que o veículo autuado trata-se de automóvel da Marca Toyota, 

Modelo Corolla GLI, Cor Prata, Placa ERQ 2190, Renavam 00256139814, 

Chassi 9BRBB42E6B5147926, Ano de Fabricação/Modelo 2010/2011. 

Narra que a Notificação continha as seguintes informações: Código da 

infração 7633-2, Código do Órgão Autuador 298710, Código do Agente 

53870, N° infração 0006749672, por estar, no dia 13 de maio de 2017, 

utilizando aparelho de telefone celular na condução de veículo automotor, 

na Avenida dos Lagos em Primavera do Leste – MT. Afirma ter havido 

equívoco quanto à autuação e à notificação do requerente com relação à 

infração de utilização de aparelho de telefone celular na condução de 

veículo automotor. Alega que apresentou recurso administrativo à 

Coordenação Municipal de Trânsito de Primavera do Leste – MT, o qual 

fora indeferido e que solicitou ao órgão a análise das câmeras do sistema 

de monitoramento eletrônico do município situada no local da suposta 

ocorrência, a qual sequer foi analisada pelo órgão. Ressalta ao final que o 

veículo foi vendido ao Sr. Vagner Mathias (doc. Anexo), o qual agora está 

sofrendo as consequências, da referida multa, pois o Detran condiciona a 

entrega do licenciamento do veículo, o qual encontra-se devidamente 

quitado, ao pagamento da multa questionada. Instruiu a ação com 

documentos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. O artigo 3º 

da Lei 12.153/2009 prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Preleciona o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. In casu, o autor juntou prova do questionamento da referida 
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multa, em sede administrativa, o que demonstra que entende que ela não é 

devida, por esta razão, entendo que há aparência do direito invocado, 

sobretudo porque, nesta fase, não é exigida a prova indubitável do direito, 

mas apenas sua plausibilidade. Contudo, por ora, entendo cabível apenas 

a suspensão da cobrança débito e não a declaração de sua inexistência 

(como foi pleiteado na exordial), reservando-se esta eventual providência 

para a análise meritória. No que tange ao perigo da demora, decorre da 

possibilidade de a parte autora ter seu nome protestado (negativação em 

órgãos de proteção ao crédito) ou inscrito em dívida ativa, com potencial 

comprometimento dos seus atos da vida civil. Ademais, não vejo o perigo 

de irreversibilidade da tutela, tendo em vista que, sobrevindo eventual 

revogação deste decisum, a Fazenda Pública poderá efetuar a cobrança 

da multa a que a julga ter direito. Em relação à liberação do licenciamento 

do veículo, e a consequente entrega da documentação ao atual 

proprietário do veículo Sr. Vagner Mathias, entendo que, por ora não é 

cabível, pois o art. 131, §2º do CTB traz a seguinte redação: Art. 131. O 

Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, 

vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações 

estabelecidos pelo CONTRAN. § 1º O primeiro licenciamento será feito 

simultaneamente ao registro. § 2º O veículo somente será considerado 

licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas. § 3º Ao licenciar o 

veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de 

segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de 

ruído, conforme disposto no art. 104. Assim, é possível que o 

licenciamento esteja vinculado à quitação de multas de trânsito relativas ao 

veículo. Neste sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DETRAN. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS PENDENTES. POSSIBILIDADE. LIMINAR 

INDEFERIDA. 1. Nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei nº 12.016/09, a liminar 

em mandado de segurança será deferida se relevantes os fundamentos e 

caso do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, se deferida 

apenas ao final. O fundamento relevante a que alude o dispositivo deve 

ser entendido como a demonstração cabal da certeza e liquidez do direito 

invocado. De fato, em se tratando de procedimento fundado em cognição 

sumária, isto é, que não admite dilação probatória, os fundamentos, 

especialmente fáticos, que autorizam a concessão da ordem devem vir 

exaustivamente demonstrados com a petição inicial. Presente tal requisito, 

necessária, ainda, demonstração no sentido de que a manutenção do ato 

impugnado, até o julgamento definitivo do remédio constitucional, importará 

ineficácia da ordem eventualmente concedida. Da análise detida dos 

autos, contudo, não se vislumbra a presença de quaisquer desses 

pressupostos. 2. Ademais, conforme dispõe o § 2º, do art. 131, do CTB, a 

concessão do licenciamento do veículo sem o pagamento das multas 

pendentes não é possível. AGRAVO DE... INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70078063567, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 

26/09/2018). (TJ-RS - AI: 70078063567 RS, Relator: Lúcia de Fátima 

Cerveira, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018) DIREITO 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR. REMESSA NECESSÁRIA. MULTA DE 

TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO (DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE). 

LEGALIDADE DO ATO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS. POSSIBILIDADE. 1. Efetivada a dupla 

notificação (da autuação e da aplicação da penalidade), a afastar a 

incidência das Súmulas 127 do STJ e 28 deste eg. Tribunal de Justiça, não 

há como deixar de reconhecer a possibilidade do condicionamento do 

licenciamento do veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito 

questionadas, a teor do disposto no art. 131, § 2º, da Lei nº 9.503/97. 2. 

Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Remessa Necessária conhecida e 

provida. 4. Sentença reformada, julgando-se totalmente improcedente a 

ação. ACÓRDÃO Acorda a Turma Julgadora da Segunda Câmara Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em 

conhecer da Remessa Necessária para provê-la, nos termos do voto da 

Desembargadora relatora. Fortaleza, 01 de fevereiro de 2017. MARIA 

NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Presidente do Órgão Julgador TEREZE 

NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - Remessa Necessária: 

06025013320008060001 CE 0602501-33.2000.8.06.0001, Relator: TEREZE 

NEUMANN DUARTE CHAVES, 2ª Câmara Direito Público, Data de 

Publicação: 01/02/2017) Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, 

defiro parcialmente a tutela provisória de urgência cautelar e, como 

corolário, comino ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso a 

obrigação de suspender a cobrança da multa decorrente da notificação 

Código da infração 7633-2, Código do Órgão Autuador 298710, Código do 

Agente 53870, N° infração 0006749672 , no prazo de 10 dias. Fixo multa 

única de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento. 

Faculto o depósito da multa em juízo, a título de garantia, caso em que, uma 

vez comprovado e certificado, fica desde já deferida a tutela para fins de 

determinar ao reclamado (Detran) o licenciamento do veículo, com a 

respectiva emissão do CRLV, servindo a presente como ofício. Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a fazenda 

pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte enunciado: “Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa.” (Aprovado XIII Encontro. Cuiabá). Cite(m)-se o(s) 

requerido(s) dos termos da ação, observando-se o regramento específico 

para a Fazenda Pública (que deverá ocorrer na pessoa do representante 

legal, conforme art. 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, 

querendo, apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos aduzidos na 

exordial (art. 344 do CPC). Registro que todos os réu(s) deverá(ão) 

fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a com a 

contestação, bem como que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º 

da Lei 12.153, de 2009). Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá 

impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006783-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1006783-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZILDA CORDEIRO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Zilda Cordeiro da Silva Ferreira em face de 

Telefônica Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

19/03/2019, às 15h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a reclamante recebeu notificação de débito no dia 27/08/2018, no 

valor de R$715,23(setecentos e quinze reais e vinte e três centavos), 

tendo, ainda, cancelado a linha telefônica. Posteriormente, a reclamante 

solicitou uma consulta de balcão aos serviços de proteção ao crédito e foi 

constatado a existência da restrição em seu nome no valor de 

R$841,45(oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavo), 

vinculado ao contrato n°0295022734, incluso em 13/10/2017. Afirma que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida que tenha dado 

origem ao débito. Assim, a autora solicitou o suposto contrato da 

prestação de serviços por intermédio do Procon e verificou que as 

assinaturas são incompatíveis. Relata ainda que o endereço do suposto 

contrato não condiz com a realidade, posto que o contrato aponta o 
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endereço na Rua Pingo, n°124, Bairro Poncho Verde, quando na verdade 

a reclamante reside no endereço Avenida Belo Horizonte, n°835, Bairro 

Centro Leste. Por fim, a autora requer através da antecipação de tutela de 

urgência a imediata exclusão da restrição de seu nome perante os órgãos 

de restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. 

A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Protocolo de Reclamação do Procon (id. n°15739368), Termo de Adesão e 

Contrato (id. n°15739370), Contrato de Locação não Residencial(id. 

n°15739371), Extrato da negativação do Serasa(id. n°15739372), e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. De início, consigno 

que a autora reside no endereço Avenida Belo Horizonte n°835, Primavera 

do Leste/MT, desde a data de 03 de maio de 2007. No entanto, o suposto 

contrato foi firmado na data de 25 de novembro de 2016, cujo endereço na 

rua Pingo, n°124, Bairro Poncho Verde, Primavera do Leste/MT. A 

reclamante registrou Boletim de Ocorrência na data de 21/09/2015 no qual 

informa que utilizaram seus dados pessoais para a obtenção de contrato 

de prestação de serviços com a reclamada sem seu prévio conhecimento. 

Cabe registrar que a restrição da negativação em seu nome ocorreu em 

13/10/2017, com vencimento em 10/06/2017, vinculado ao contrato 

n°0295022734. Assim, o dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Além disso, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se 

verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: PROCESSO CIVIL - 

CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome 

de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que 

estão sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente nega relação 

jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado origem ao débito, 

onde afirma que não possui qualquer vinculo contratual com a mesma. No 

que tange ao perigo da demora, é este patente, visto que a negativação 

produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas 

atividades profissionais e também os atos da vida civil no que tange à 

obtenção de qualquer crédito. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte reclamante Zilda Cordeiro da Silva Ferreira, 

portadora do CPF 276.084.841-87 e RG 1126646 SSP/GO, contrato 

n°0295022734, no valor de R$841,45(...) dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciado a exclusão da 

negativação através da Secretaria Judiciária por intermédio do Sistema 

Serasajud. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de 

restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006114-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FABIO MOESCH (REQUERENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006114-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DOUGLAS FABIO MOESCH 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, Trata-se da 

ação de indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela 

de urgência pleiteado por Unic Educacional LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 11/02/2019, às 16h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que o autor firmou contrato de prestação de serviços 

educacionais com a requerida e deixou de adimplir algumas mensalidades. 

Aponta que teve seu nome incluso nos órgãos de restrição ao crédito. 

Afirma que pactuou contrato de confissão de dívida no dia 17 de agosto 

de 2018, adimpliu no mesmo dia, mas até o momento seu nome 

encontra-se incluso no rol dos maus pagadores. Assim, o autor requer 

através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da 

negativação de seu nome, até o deslinde final desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Comprovante de Pagamento (id. n°15171771), Extrato da Negativação (id. 

n°15171778) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Inicialmente, consigno que o reclamante alega que realizou contrato 

de confissão de dívida com a reclamada, no entanto, não comprovou o 

referido contrato, mas apenas um comprovante de pagamento no valor de 

R$1.258,92(um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois 

centavos), no dia 17/08/2018. Em consulta ao extrato da negativação do 

Serasa, verifico que os débitos equivalem a importância de R$1.768,34(um 

mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Assim, 

é imperiosa a demonstração do contrato de confissão de dívida para a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Por outro lado, o dano potencial decorre da 

restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além disso, 

segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida 

impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a 

certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não 

há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte reclamante 

DOUGLAS FABIO MOESCH, portador do CPF 027.107.351-99 e RG 

20052120 SSP/MT, contrato n°134191717, no valor de R$586,98(...), 

contrato n°134191716, no valor de R$586,98(...), contrato n°134191715, 

no valor de R$586,98(...), contrato n°16969462, no valor de R$3,70(...), 

contrato n°16969463, no valor de R$3,70(...) dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes (SERASA), devendo ser providenciado a exclusão das 
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negativações pela Secretaria Judiciária da 5ª Vara através do Sistema 

SerasaJud. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006075-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS (ADVOGADO(A))

MARIA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006075-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Maria do Rosário em face de Brasil Card 

Administradora de Cartões LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em 

que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante foi impedida de adquirir 

crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude das 

restrições em seu nome no valor de R$69,38(sessenta e nove reais e 

trinta e oito centavos), incluído em 09/06/2017 e o valor de 

R$69,38(sessenta e nove reais e trinte e oito centavos), incluído em 

08/06/2017, todos vinculados ao contrato n°6059190178131716. A autora 

relata que o contrato foi quitado antecipadamente na data de 13/02/2017, 

não havendo qualquer vinculo contratual posterior ao pagamento. Por fim, 

a autora requer através da antecipação de tutela de urgência a imediata 

exclusão da negativação de seu nome, até o deslinde final desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da Negativação (id. n°15122778) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. O dano potencial 

decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além 

disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da 

dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda 

a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não 

há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

determino que exclua imediatamente o nome da parte reclamante Maria do 

Rosário, portadora do CPF 428.122.401-72 e RG 723867 SSP/MT, contrato 

n°6059190178131716, no valor de R$69,38(...), incluso em 08/06/2018 e o 

valor de R$69,38(...) incluso em 09/06/2018 dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciado a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do Sistema Serasajud. 

Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e intimação. 

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006774-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI MASSAO FURUYA (REQUERENTE)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006774-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ERNANI MASSAO FURUYA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, em correição. Trata-se 

de Ação Declaratória de inexistência de débito fiscal c/c cancelamento de 

protesto, pedido de danos morais e tutela antecipada “inaudita altera pars” 

proposta por ERNANI MASSAO FURUYA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na inicial, objetivando Tutela de 

Urgência Liminarmente, determinando a sustação imediata dos efeitos do 

protesto do Título nº. 2018711331, emitida em 05.09.2018, no valor de R$ 

48.299,81 (...), formalizado no Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral de 

Primavera do Leste-MT, nos termos do Protocolo nº. 259941. Aduz que, no 

início de setembro de 2018, recebeu intimação de Protesto de Certidão de 

Dívida Ativa sob o Protocolo nº. 259941, Título nº. 2018711331, por 

suposta “Falta de Pagamento”, no valor de R$ 48.299,81 (quarenta e oito 

mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), referente 

ao principal, juros, multa, apontamento e demais despesas. O fato gerador 

da Dívida Ativa seria em virtude da falta de recolhimento do ITCMD 

referente a valores e bens recebidos em 2008 com o falecimento do Sr 

Segudo Furuya. Diante da inexistência de testamento, abriu-se inventário 

do Sr. Segudo Furuya e a divisão foi realizada da seguinte forma: 50% 

dos bens passados diretamente para viuva meeira casada sob regime da 

comunhao universal de bens, e os outros 50% divididos igualmente para 

os dois filhos herdeiros. O processo de partilha se deu na cidade de 

Guaíra – Paraná, seguindo os ritos do processo do Estado auxiliado pelo 

Advogado Giovan Vendruscolo, escriturado publicamente no cartório de 

Guaíra. Para pagamento das guia foi realizado o laudo de avaliação pela 

agência do Estado do Paraná, e recolhido os devidos impostos, as guias 

de recolhimento são referente à metade dos filhos herdeiros, realizados 

de forma única e recolhida em nome de Nair Tidori Furuya. A metade 

referente a viúva não necessitava de recolhimento devido forma de 

comunhão, fazendo-a meeira dos bens. A intimação pelo Estado de Mato 

Grosso para conhecimento da cobrança do ITCMD, provavelmente deve 

ter acontecido me 2013 quando o autor estava residindo em Gaúcha do 

Norte, dessa forma não tinha conhecimento da cobrança, até a chegada 

do protesto. Convém ressaltar que o fato gerador da transmissão causa 

mortis recebida pelo Reclamante deu-se no domicílio do de cujus, Sr. 

Segudo Furuya, qual seja, no Estado do Paraná. Instruiu a inicial com 

documentos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providencias cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. De 

acordo com o artigo 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”. É 

possível extrair dos autos que o Requerente sofreu autuação do Fisco 

Estadual para o recolhimento de importância referente ao Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). O Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é espécie de tributo que 
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incide na transmissão de quaisquer bens e direitos por sucessão causa 

mortis ou por doação. Recai, portanto, sobre a transmissão gratuita de 

patrimônio sem contraprestação ou pagamento. Previsto no art. 155, inciso 

I, § 1º, da Constituição Federal (CF) de 1998, o ITCMD é imposto de 

competência estadual e distrital. Art. 155. Compete aos Estados e ao 

Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos; (...) § 1.º O imposto previsto no 

inciso I: I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao 

Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; II - relativamente a bens 

móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o 

inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito 

Federal; III - terá competência para sua instituição regulada por lei 

complementar: a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; b) 

se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 

inventário processado no exterior; IV - terá suas alíquotas máximas 

fixadas pelo Senado Federal; No mesmo sentido, é a Lei Estadual nº 

18.573/2015 do Paraná, em seu artigo 8º, §2º, (...) Ficam sujeitos ao 

imposto de que trata esta Lei os bens móveis e os direitos a eles relativos, 

inclusive os que se encontrem em outra unidade federada, no caso de: 

(...) II - o inventário ou o arrolamento se processar neste Estado. Assim, é 

possível extrair-se do próprio texto constitucional, bem como da legislação 

estadual que regulamentam o ITCMD do Estado do Paraná (LEI 

18.573/2015), que o referido imposto é devido no local em que se 

procedeu ao inventário. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, 

identificam-se os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, 

notadamente de que a parte autora comprova que a Certidão de Dívida 

Ativa – CDA nº 2018711331 que gerou o Protesto refere-se a inventário 

ocorrido no Estado do Paraná. ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para DETERMINAR a 

sustação imediata dos efeitos do protesto do protesto do Título nº. 

2018711331, emitida em 05.09.2018, no valor de R$ 48.299,81 (...), 

formalizado no Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral de Primavera do 

Leste-MT, nos termos do Protocolo nº. 259941, devendo a Serventia 

abster-se de fornecer certidão positiva relacionando ou informando o 

protesto já efetivado do título. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta/mandado /ofício, inclusive como requisição 

ao 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Primavera do 

Leste/MT, conforme dados constantes nos autos. Deixo de designar 

audiência de conciliação, visto que invariavelmente a Fazenda Pública não 

demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte 

enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá/MT). CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O do prazo de 30 

(trinta) dias para defesa e de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (art. 344 

do CPC). Na sequência, apresentada a contestação ou decorrido o prazo, 

abra-se vista a parte autora, para se manifestar. Após, concluso para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003174-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003174-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACIRA SIQUEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 Jacira Siqueira Campos em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 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$71,79(setenta e um reais e setenta e nove centavos), vinculado ao 

contrato n°20151647385903. Afirma que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida. Contudo, relata que entrou em contato com a 

requerida para sanar o litigio administrativamente e não obtivera êxito. Por 

fim, o autor pretende através da antecipação de tutela de urgência a 

exclusão imediata de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, 

até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da negativação, e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. A 

concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome, 

tendo em vista que ocorreram no ano de 2013. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição, sob pena de indeferimento da inicial. 

Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003181-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF ANDERSON MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1003181-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WALEF ANDERSON MORAIS 

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 antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Walef Andreson Morais da Silva em face de Telefônica Brasil S/A, pelos 
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fatos e fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se a 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$151,42(cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), 

vinculado ao contrato n°0244407345. Afirma que não possui qualquer 

vinculo contratual com a requerida. Contudo, relata que entrou em contato 

com a requerida para sanar o litigio administrativamente e não obtivera 

êxito. Por fim, o autor pretende através da antecipação de tutela de 

urgência a exclusão imediata de seu nome perante os órgãos de restrição 

ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação, e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo 

com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome, 

tendo em vista que ocorreram no ano de 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, 08 de outubro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1003226-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MANOEL CARDOSO DE 

BARROS 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 Manoel Cardoso de Barros em face de Telefônica Brasil S.A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se a 

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$165,60(cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), vinculado 

ao contrato n°2135029250. Afirma que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida. Contudo, relata que entrou em contato com a 

requerida para sanar o litigio administrativamente e não obtivera êxito. Por 

fim, o autor pretende através da antecipação de tutela de urgência a 

exclusão imediata de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, 

até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da negativação, e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. A 

concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome, 

tendo em vista que ocorreram no ano de 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. Declaro a conexão entre os autos 

1003226-72.2018.8.11.0037 e 1003227-57.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste-MT, 08 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003216-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAILANY LINHARES DE ARAUJO (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 DECISÃO Processo: 

1003216-28.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAILANY LINHARES DE 

ARAUJO 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 antecipação de tutela de urgência pleiteado Railany 
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Linhares de Araújo 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$123,23(cento e vinte e três reais e vinte e três centavos), vinculado ao 

contrato n°0303367743. Afirma que não possui qualquer vinculo contratual 

com a requerida. Contudo, relata que entrou em contato com a requerida 

para sanar o litigio administrativamente e não obtivera êxito. Por fim, o 

autor pretende através da antecipação de tutela de urgência a exclusão 

imediata de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da negativação, e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. A 

concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome, 

tendo em vista que ocorreram no ano de 2013. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004864-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

ELENITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Defiro o pedido constante no Id. 10964204. 

Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta deste 

Juizado. Cumpra-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN DA ROSA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Inicialmente, recebo o processo no estado em que se 

encontra. Ratifico os atos realizados para que produza seus efeitos 

jurídicos. Com efeito, defiro a produção de prova oral requerida pela parte 

reclamada no Id. 8235918. Assim, designe-se data para realização de 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). 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, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-75.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

DIEIMY RODRIGUES PASSOS (REQUERENTE)

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE GARCIA (ADVOGADO(A))

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

TIAGO DA COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

RAPHAEL CAJAZEIRA BRUM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. EXPEÇA-SE ALVARÁ dos valores depositados nos 

autos em favor da parte exequente, em nome da advogada constituída nos 

autos, Dra. Cristina Kristoschek Mayer, uma vez que possui poderes 

especiais para receber valores em nome de seu constituinte, conforme 

procuração de Id. 3629608. Em seguida, determino a intimação da parte 

devedora, por intermédio do seu advogado, para efetuar o pagamento do 

saldo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução e 

multa de 10% do artigo 523, § 2.º do CPC/2015, conforme valores 

apurados na petição de Id. 3630094. Às providências. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011206-92.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BENEDETI (EXEQUENTE)

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO KONZEN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Acolho o pedido ministerial retro (Id. 5042393). 

Intimem-se os herdeiros do executado, pessoalmente, no endereço 

indicado pelo Parquet, para que procedam à habilitação em 30 dias nos 

autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 08 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010930-56.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOBIO BRAGANHOLO (EXEQUENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERE DE MORAES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010930-56.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ARNOBIO BRAGANHOLO 

EXECUTADO: ROSEMERE DE MORAES SOUZA Vistos em Correição, 1. 

Considerando que a presente execução caminha para a extinção em 

razão de não ter sido encontrado bens para satisfazer o direito do credor, 

acolho a forma de penhora indicada pela parte exequente, a recair sobre 

percentual dos rendimentos salariais vincendos da executada Rosemere 

de Moraes Souza, mediante bloqueio mensal na folha de pagamento 

efetuado pelo próprio órgão empregador, qual seja, Cartório do 1° Ofício 

de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Primavera do Leste/MT, 

localizado na avenida Cuiabá, n°550, Edifício Primavera Center, Salas 05 e 

06 e 07, Bairro Centro, nesta cidade. 2. Reputo que um desconto no 

percentual de 20% (vinte por cento) do rendimento líquido da devedora 

não compromete o seu sustento nem caracteriza ofensa ao artigo 833, 

inciso IV, do CPC, que veda a constrição de créditos decorrentes de 

salário. 3. A propósito, destaco que a jurisprudência do Eg. TJDFT vem 

admitindo a penhora de valores existentes na conta corrente do devedor 

até o limite de 30% do saldo existente. Vejamos: "CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – 

PEDIDO DE PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DA EXECUTADA – 

DEFERIDA - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – 

EXCEPCIONALIDADE – EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO 

CREDOR – ART. 612 DO CPC – EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO 

– POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A regra de impenhorabilidade do salário, 

prevista no artigo 649, IV, do CPC, comporta flexibilidade com vista à 

efetividade da execução, máxime se o credor, já é idoso (74 anos de 

idade) e aguarda receber o crédito de demanda que teve início no ano de 

2003, cujo cumprimento de sentença já perdura por seis anos, sem 

pagamento ou mesmo existência de bens passíveis de penhora. Se não há 

outros bens para satisfação da obrigação retratada no título judicial e o 

devedor é daquele, cuja remuneração se distância do salário mínimo, 

permite-se a penhora de 30% (trinta por cento) do que exceder ao 

equivalente a três salários mínimos dos proventos da devedora, deduzidos 

os descontos obrigatórios." AI, 102199/2012, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/10/2012, Data 

da publicação no DJE 24/10/2012. 4. À luz dessas razões, e com apoio no 

artigo 139, inciso II, do CPC, DEFIRO o pedido anexo no evento n°15155126 

e DETERMINO a expedição ofício a ser cumprido junto ao Setor de 

Pagamento do Órgão Empregador do Executado (Cartório do 1° Ofício de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Primavera do Leste/MT, 

localizado na avenida Cuiabá, n°550, Edifício Primavera Center, Salas 05 e 

06 e 07, Bairro Centro,), para que bloqueie, mensalmente, 20% (vinte por 

cento) do rendimento salarial líquido da executada, Sra. Rosemere de 

Moraes Sousa, até o limite suficiente à satisfação do débito exequendo, no 

valor de R$ 7.224,82(sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e 

dois centavos), atualizado na data de 04/09/2018. 5. Nomeio o Gestor de 

Pagamento do Cartório a atuar como administrador(a) - equiparado à figura 

do depositário judicial - até o montante suficiente para garantir o resgate 

total da dívida. 6. Após cada efetivação de bloqueio mensal, o valor 

respectivo deve ser depositado na Conta de Depósitos Judicial do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso à disposição do Juízo, cujos comprovantes 

deverão ser juntados aos autos, mensalmente, para fins de vinculação ao 

processo. 7. Comprovado nos autos o primeiro depósito judicial, o cartório 

deverá formalizar a penhora, mediante termo, intimando-se em seguida a 

parte devedora, podendo oferecer embargos, querendo, no prazo de 15 

dias. Serve a presente de carta/mandado/ofício/requisição, para fins de 

intimação da executada e requisição ao Cartório. Primavera do Leste/MT, 

09 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA WERNER GARGANTINI (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES (ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001502-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KAMILLA WERNER 

GARGANTINI REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E 

CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos em Correição, Trata-se 

da ação e indenização por danos morais c/c pedido de cancelamento de 

cobranças c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Kamilla Werner Gargantini em face de Sociedade Mantenedora de Ensino e 

Cultura de Primavera do Leste- MT. A reclamante aponta que está 

impedida de exercer todas as atividades curriculares exigidas para o seu 

curso de Arquitetura e Urbanismo, vinculado ao 2° semestre de 2018. 

Afirma também que o valor do semestre a ser aditado está a menor, visto 

que o percentual deferido pelo FIES equivale ao percentual de 85%, mais 

15% autorizado pelo convênio com a ACIPLE. Por fim, requer seja 

determinada à requerida providenciar a imediata matrícula ao 2º semestre 

de 2018; disponibilizar todas as atividades de praxe exigidas pelo curso 

de Arquitetura e Urbanismo e providenciar o aditamento semestral com 

base no percentual deferido pelo FIES, até o deslinde final desta ação. É 

Relato. Decido. Consigno que a autora possui percentual de 85% deferido 

pelo FIES, desde o primeiro semestre do referido curso, com início no ano 

de 2014 bem como o percentual de 15% através do convênio com a 

ACIPLE. Analisando a tela de confirmação da solicitação de aditamento do 

2° semestre de 2018(id. n°14947461), consigno também que o valor da 

semestralidade equivale a importância de R$12.388,74(doze mil, trezentos 

e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos). O valor indicado a ser 

financiando no 2° semestre de 2018 equivale a importância de 

R$9.910,99(nove mil, novecentos e dez reais e noventa e nove centavos), 

quando na verdade deveria ser o valor de R$10.530,42(dez mil, 

quinhentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), conforme percentual 

de 85% deferido pelo FIES, com base no valor bruto da semestralidade. 

Assim, com base nas solicitações da requerente e analisando os 

documentos arrolados aos autos, DETERMINO à requerida as seguintes 

providencias: a) Proceda a rematrícula da aluna para o segundo semestre 

de 2018, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, mantendo, também, todas 

as atividades de praxe exigidas pelo curso de Arquitetura e Urbanismo 

(Portal do Aluno, Lista de Chamadas, Avaliações, etc), sob pena de multa 

diária inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais, até o limite de 

R$5.000,00(cinco mil reais). b) Mantenha o percentual de 15% em relação 

a bolsa concedida através do convênio da ACIPLE, sob pena de multa 

única que fixo em R$5.000,00(cinco) mil reais. c) Retifique o valor da 

solicitação e confirmação do aditamento no prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, para que passe a vigorar o percentual de 85% deferido pelo FIES 

em relação ao valor bruto da semestralidade na importância de 

R$12.388,74(...), sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). Após, 

volte-me conclusos para análise do pedido de revelia à audiência de 

conciliação. Serve a presente de carta/mandado de intimação. Primavera 

do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003178-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JACIRA SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003178-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACIRA SIQUEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Correição, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Jacira Siqueira Campos em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, devidamente qualificados. Pois bem. 

Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A, discutindo a validade do contrato 0001758401201605, no 

valor de R$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo), com inclusão SCPC 

São Paulo/SP em data de 30/05/2016. No mesmo dia, o reclamante também 

ajuizou ação judicial sob o n.º 1003176-46.2018.8.11.0037, fundamentado 

no contrato de n°20151647385903, no valor de R$71,79(setenta e um 

reais e setenta e nove centavos), com data de inclusão no SCPC São 

Paulo/SP em 27/07/2015. Não obstante, o autor também ajuizou no mesmo 

dia a ação judicial sob o n°1003178-16.2018.8.11.0037, fundamentado no 

contrato n°0001758401201606, no valor de R$33,27(trinta e três reais e 

vinte e sete centavos), com data de inclusão no SCPC São Paulo/SP em 

28/06/2016. É o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos 

disponíveis nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas 

neste fei to e no de n.º 1003174-76.2018.8.11.0037 e 

1003176-46.2018.8.11.0037, são idênticas, trazendo a mesma causa de 

pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência de relação jurídica 

decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 35,01 (trinta e cinco reais 

e um centavo) o valor de R$71,79(setenta e um reais e setenta e nove 

centavos) e a outra de R$33,27(trinta e três reais e vinte e sete centavos) 

não tem o condão de descaracterizar a identidade das demandas, razão 

por que deve ser reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe 

considerar que a conexão é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 

337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 5º 

Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante 

dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas 

ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na alegada 

inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos sob o n.º 

0001758401201605, n°20151647385903 e n°0001758401201606, tendo, 

inclusive as mesmas partes e causa de pedir. Forçoso reconhecer ainda, 

a impossibilidade de tripla compensação financeira pelo mesmo fato, 

tornando-se inviável que nova pretensão seja ajuizada, sob pena de 

favorecimento ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há dúvida, que 

a presente demanda obstaculiza a efetivação de um dos mais importantes 

critérios do sistema dos Juizados Especiais, que é a celeridade, prevista 

no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência da 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. A identidade da causa de 

pedir remota - próxima ou remota - é suficiente para configurar a conexão 

entre duas demandas. 02. Tratando-se de responsabilidade solidária, 

faculta-se ao autor demandar contra um ou alguns dos responsáveis em 

um único processo. Não pode, contudo, buscar indenizações autônomas 

pela ocorrência do mesmo fato. 03. Nesse contexto, não pode a parte, sob 

a alegação de ocorrência de dano moral, oriundo de indevida inscrição do 

seu nome no rol dos devedores, intentar ações autônomas contra o 

comerciante e o serviço de proteção ao crédito. A solidariedade impõe 

processo único, pois, ao contrário, do mesmo fato e prejuízo, poderia advir 

dupla indenização. 04. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

confirmada. (TJ-DF - ACJ: 20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, 

Data de Julgamento: 07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 

Pág. : 144) Ante o exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, 

reconheço de ofício a conexão entre a presente demanda e àquela 

a u t u a d a  s o b  o  n . º  1 0 0 3 1 7 4 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1003176-46.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual previstos no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da 

concentração dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do 

mérito o processo ajuizado por Jacira Siqueira Campos contra o Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Faculto a repropositura das 

ações em uma única demanda, visto que todas discutem supostos débitos 

tendo as mesmas partes e causa de pedir, sendo incongruente triplicar os 

atos processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, celeridade e 

concentração dos atos processuais, só porque provavelmente "a parte" 

quer ganhar múltiplas indenizações. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

09 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006246-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILIA CARDOSO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006246-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEUSILIA CARDOSO DE 

MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

proposta por DEUSILIA CARDOSO DE MORAIS em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) requerido(s) adote(m) as 

providências necessárias para realização de exame de RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DA COLUNA COMPLETA (LOMBAR, CERVICAL E PELVE). 

Relata na petição inicial que sofre com intensas dores de coluna CID M 

54-4, e que necessita realizar os exames, visto que sem eles não é 

possível a identificação de sua enfermidade e tampouco do tratamento que 

deve ser realizado. Ressalta que a situação é de urgência; é pobre, não 

possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

exame; a requerente informa, ainda, que obteve resposta negativa do 

Poder Público sobre a previsão da disponibilidade do exame (Ofício 

1073-2018 em resposta ao Ofício nº 195), sendo justificado pelo órgão 

que é responsabilidade da União a disponibilização dos referidos exames 

por serem de alta complexidade. O Núcleo de Apoio Técnico, através do 

Parecer Técnico nº0300/2018 afirmou apenas que consultou o sistema de 

regulação – SISREG onde evidenciou que os exames solicitados 

encontram-se regulados (Id 15470965). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) A probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelo relatório 

médico e pelo protocolo de entrada (Id 15300969), subscritos, 

respectivamente, pela Dra Suzana Almeida Costa CRM/MT 6520 e pelo Dr. 
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Ricardo Bridi CRM/MT 4511, os quais apontam a necessidade de 

realização dos exames. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor da declaração da 

médica, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma 

vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar para DEUSILIA CARDOSO DE MORAIS 

(qualificado(a) na petição inicial) a realização de exame de RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DA COLUNA COMPLETA (LOMBAR, CERVICAL E PELVE), no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com indicação médica, além dos 

demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme 

requerido na petição inicial (desde que acompanhada da necessária 

justificativa médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data 

próxima para sua realização. Fixo prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do 

CPC). Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a 

aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do 

CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários 

mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento 

desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e 

administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível 

cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. 

CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, 

pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

CAMPOS & GIROLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002273-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CAMPOS & GIROLA LTDA - 

ME REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em Correição, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Campos & Girola LTDA-ME e SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, noticiado nos autos(id. n°14882398). Em consequência, 

julgo extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, 

alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 09 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003174-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003174-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACIRA SIQUEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Correição, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Jacira Siqueira Campos em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, devidamente qualificados. Pois bem. 

Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A, discutindo a validade do contrato 0001758401201605, no 

valor de R$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo), com inclusão SCPC 

São Paulo/SP em data de 30/05/2016. No mesmo dia, o reclamante também 

ajuizou ação judicial sob o n.º 1003176-46.2018.8.11.0037, fundamentado 

no contrato de n°20151647385903, no valor de R$71,79(setenta e um 

reais e setenta e nove centavos), com data de inclusão no SCPC São 

Paulo/SP em 27/07/2015. Não obstante, o autor também ajuizou no mesmo 

dia a ação judicial sob o n°1003178-16.2018.8.11.0037, fundamentado no 

contrato n°0001758401201606, no valor de R$33,27(trinta e três reais e 

vinte e sete centavos), com data de inclusão no SCPC São Paulo/SP em 
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28/06/2016. É o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos 

disponíveis nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas 

neste fei to e no de n.º 1003176-46.2018.8.11.0037 e 

1003178-16.2018.8.11.0037, são idênticas, trazendo a mesma causa de 

pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência de relação jurídica 

decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 35,01 (trinta e cinco reais 

e um centavo) o valor de R$71,79(setenta e um reais e setenta e nove 

centavos) e a outra de R$33,27(trinta e três reais e vinte e sete centavos) 

não tem o condão de descaracterizar a identidade das demandas, razão 

por que deve ser reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe 

considerar que a conexão é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 

337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 5º 

Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante 

dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas 

ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na alegada 

inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos sob o n.º 

0001758401201605, n°20151647385903 e n°0001758401201606, tendo, 

inclusive as mesmas partes e causa de pedir. Forçoso reconhecer ainda, 

a impossibilidade de tripla compensação financeira pelo mesmo fato, 

tornando-se inviável que nova pretensão seja ajuizada, sob pena de 

favorecimento ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há dúvida, que 

a presente demanda obstaculiza a efetivação de um dos mais importantes 

critérios do sistema dos Juizados Especiais, que é a celeridade, prevista 

no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência da 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. A identidade da causa de 

pedir remota - próxima ou remota - é suficiente para configurar a conexão 

entre duas demandas. 02. Tratando-se de responsabilidade solidária, 

faculta-se ao autor demandar contra um ou alguns dos responsáveis em 

um único processo. Não pode, contudo, buscar indenizações autônomas 

pela ocorrência do mesmo fato. 03. Nesse contexto, não pode a parte, sob 

a alegação de ocorrência de dano moral, oriundo de indevida inscrição do 

seu nome no rol dos devedores, intentar ações autônomas contra o 

comerciante e o serviço de proteção ao crédito. A solidariedade impõe 

processo único, pois, ao contrário, do mesmo fato e prejuízo, poderia advir 

dupla indenização. 04. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

confirmada. (TJ-DF - ACJ: 20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, 

Data de Julgamento: 07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 

Pág. : 144) Ante o exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, 

reconheço de ofício a conexão entre a presente demanda e àquela 

a u t u a d a  s o b  o  n . º  1 0 0 3 1 7 6 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1003178-16.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração 

dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o 

processo ajuizado por Jacira Siqueira Campos contra o Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A. Faculto a repropositura das ações 

em uma única demanda, visto que todas discutem supostos débitos tendo 

as mesmas partes e causa de pedir, sendo incongruente triplicar os atos 

processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, celeridade e 

concentração dos atos processuais, só porque provavelmente "a parte" 

quer ganhar múltiplas indenizações. REVOGO A DECISÃO PROFERIDA 

NOS AUTOS DO EVENTO N°14017546. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

09 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212614 Nr: 5291-57.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GODINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSIEL FERREIRA - OAB:SP 

348.978, PATRÍCIA GONÇALVES DIAS FERREIRA - OAB:SP 339.755

 Código 212614

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 16:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de stembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215691 Nr: 6856-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAIR GOMES DE ALMEIDA, WLADIMIR 

ROBERTO ZANNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:5388

 Código 215691

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 15h15min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215552 Nr: 9324-27.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRUTTI, RONELSON DONDE 

POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Código 215552

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 14h35min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207178 Nr: 2822-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA CIRINEU JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber José de Olivieira - 

OAB:OAB-MT 18.013

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão retro, designo o dia 12/11/2018, às 15h45min para a 

oitiva da testemunha Carlos da Silva Martins.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Nicoli Damini, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185489 Nr: 1756-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ROCHA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 153105 Nr: 5870-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDA, VRC, GJVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166250 Nr: 3292-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO DE FREITAS MORENO, WILLIAN 

JEFERSON CORREA DORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201102 Nr: 8937-12.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JEFERSON CORREA DORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 171093 Nr: 5737-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO BARROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 124214 Nr: 6783-60.2013.811.0037

 AÇÃO: Guia de recolhimento (arts. 105, 106 e 107 da LEP)->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDYANGE INES HERANE 

ROHDEN - OAB:MT/16070

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 166589 Nr: 3479-48.2016.811.0037

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LEDA CALVO CARUCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CALVO CARUCCIO 

- OAB:19412/OAB MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212855 Nr: 5405-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CUSTÓDIO MOURA, VALDIR 

RODRIGUES PEREIRA NETO, VITOR HUGO SANTANA DA SILVA, MARCOS 

GABRIEL AMARAL DA SILVA, ROSIMEIRE SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 4340-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO RODRIGUES ALVES, VALDEIR 

SOARES DA SILVA, FLÁVIO CARLOS PEREIRA, MARIA JOSÉ FRANCISCO

 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, DANIEL 

FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 20490

 Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, intimo o advogado dos acusados Adelino Rodrigues e Valdeir 

Soares para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 600, do 

Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212778 Nr: 5377-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE LOPES BRAGA, LUCAS MARCOLINO, 

ACÁCIO COSTA RIBEIRO, SERGIO HENRIQUE LOPES, ISMAEL DA COSTA 

DOS SANTOS, HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS, FRANCISCO BISPO 

DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogados da acusada 

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. Por 

trata-se de processos com pluralidade de réus e pluralidade de 

defensores, o prazo é comum e corre em cartório.

Primavera do Leste-MT, 09 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003965-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

VILMA DOS SANTOS BROCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ANTONIO BROCH (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003965-70.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: VILMA DOS SANTOS BROCH INVENTARIADO: MOACIR 

ANTONIO BROCH Vistos etc. INTIME-SE pessoalmente a inventariante, 

para que dê prosseguimento ao feito, apresentando as primeiras 

declarações no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção. No mais, 

cumpra-se conforme determinado em Id. 9551978. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Outubro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001115-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ GAMLA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001115.43.2017.8.11.0040 Vistos etc. Sobre a impugnação e 

os documentos que a acompanham, diga o embargante no prazo legal. 

Sem prejuízo do acima determinado, designo audiência de tentativa de 

conciliação perante o CEJUSC para o dia 10 de Dezembro de 2018, às 

13h00min, devendo as partes serem intimadas a comparecer, sob pena de 

multa. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003783-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RODRIGO DATSCH 01596749130 (EXECUTADO)

WILLIAN RODRIGO DATSCH (EXECUTADO)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

 

1003783-84.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line INEXITOSA, requerendo o que de direito. 9 

de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003208-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUI DAL PRA (REQUERIDO)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

 

1003208-13.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line INEXITOSA, requerendo o que de direito. 9 

de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001858-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))
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ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

1001858-53.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 125,69, devendo requerer o que de direito, no prazo de 10 dias. 9 de 

outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINI & SANTINI LTDA - ME (AUTOR(A))

JARBAS LINDOMAR ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITI JAQUELINE GASS (RÉU)

 

1000764-07.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 24,48. 9 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003540-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI (ADVOGADO(A))

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

 

1003540-43.2017.8.11.0040 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: (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos 

autos via bancen-jud, com bloqueio parcial nos valores de R$ 227.549,11; 

R$ 4.517,62; R$ 3.405,86. (XXX) INTIMAR a parte Executada, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de 

Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, 

com bloqueio parcial nos valores de R$ 227.549,11; R$ 4.517,62; R$ 

3.405,86. 9 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE SCARIOT (EXECUTADO)

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EXECUTADO)

 

1000594-64.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, nos 

valores de R$ 1.640,68; R$ 357,29; 19,80; R$ 14,35. 9 de outubro de 2018 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE SCARIOT (EXECUTADO)

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EXECUTADO)

 

1000594-64.2018.8.11.0040 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, PARA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DA PENHORA ON LINE 

REALIZADA NOS AUTOS. Sorriso/MT, 9 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005807-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ELIAS (AUTOR(A))

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (RÉU)

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME (RÉU)

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (RÉU)

 

Autos n. 1005807-51.2018.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

observo que a parte autora requereu o parcelamento das custas. Acerca 

do tema, dispõe o art. 98, §6º, do CPC, o seguinte: Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...); § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Aliado a isso, dispõe a CNGC/MT, Seção 15, art. 468, §§6º, 

7º e 8º, o seguinte: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. Consoante se vê acima, o Código de Processo Civil trouxe a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais para aqueles 

cujo pagamento integral das custas processuais pode revelar-se 

excessivamente oneroso, e, assim, criar hipótese de restrição de acesso 

à Justiça, o que também vem disciplinado na CNGC/MT. Entretanto, s.m.j., o 

parcelamento somente deve ser deferido mediante a demonstração de 

impossibilidade de recolhimento integral das custas, sendo que, não 

comprovada a dificuldade financeira a benefício não pode ser concedida. 

Subsumindo-se ao caso em tela, entendo que o autor não demonstrou 

satisfatoriamente a necessidade do parcelamento das custas 

processuais, eis que em consulta ao Infojud, restou constatado que o 

autor é proprietário de diversos imóveis, além de 100% das quotas 

capitais da empresa Green Soy Corretora de Cereais Eireli – ME, 

possuindo também, aplicações e saldo em conta de valor considerável, de 

modo que o indeferimento de tal pleito é medida que se impõe. Nesse 

sentido: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo 
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ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a 

hipossuficiência. A regra é que a parte pague as custas de forma 

antecipada, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a 

isenção ao pagamento. O parcelamento previsto na Lei Adjetiva Civil, 

somente é aplicável ante a demonstração de impossibilidade de 

recolhimento integral das custas, não comprovada a dificuldade financeira 

essa benesse não pode ser concedida. O Tribunal, ao julgar recurso, 

majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, 

§11º do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba pelo Juízo a 

quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios em sede 

recursal. Precedente do STJ. (Ap 112428/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) Aliado a isso, 

convém destacar que, frente ao valor atribuído à causa e as condições do 

requerente, constata-se que o quantum das custas processuais e taxa 

judiciária não pode ser considerado excessivamente oneroso ao autor. 

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de parcelamento de custas e, 

DETERMINO a intimação do autor para que proceda ao recolhimento das 

custas e despesas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002055-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA GARMUS MENEGATTI (REQUERIDO)

FABIANA FELISBERTO STUMM (REQUERIDO)

RENATA PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

SERGIO MENEGATTI (REQUERIDO)

SIDINEI MENEGATTI (REQUERIDO)

EDSON MENEGATTI (REQUERIDO)

EZEQUIEL BUZZACARO (REQUERIDO)

ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI (REQUERIDO)

 

1002055-08.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência 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, 9 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005634-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

 

1005634-27.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE (ADVOGADO(A))

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

1004523-42.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de: intimar as Partes Autora e Ré para se manifestarem acerca 

do Laudo Pericial, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005403-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUIEL DA ROCHA MACHADO (EXECUTADO)

MARTA RODRIGUES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

1005403-97.2018.8.11.0040 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, 9 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005400-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUCAS DA ROCHA EIRELI - ME (EXECUTADO)

EVANDRO LUCAS ROCHA (EXECUTADO)

ELBIO DOMINGOS BARCELOS GARCIA (EXECUTADO)

 

1005400-45.2018.8.11.0040 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, 9 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004103-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

FABIANA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)
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Processo nº: 1004103-03.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000868-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. A. (ADVOGADO(A))

R. S. (REQUERENTE)

A. C. V. (ADVOGADO(A))

R. O. M. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. &. S. L. (REQUERIDO)

J. P. A. D. S. (REQUERIDO)

I. M. D. S. (REQUERIDO)

M. H. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

A. N. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1000868-28.2018.8.11.0040 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 se manifestar acerca da 

proposta de honorários do perito. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006034-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA (ADVOGADO(A))

LUANA MARIA DUMKE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (RÉU)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1006034-75.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004187-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SILVA GALVAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DA SILVA GALVAO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE PROCESSO n. 

1004187-38.2017.8.11.0040 Valor da causa: $8,081.26 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS, 

Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

RAIMUNDA SILVA GALVAO Endereço: RUA JURUA, 121, VILA BELA, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: ELIAS DA SILVA 

GALVAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO: R$ 

8.081,26 (oito mil e oitenta e um reais e vinte e seis centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ, 

digitei. SORRISO, 9 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001632-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001632-82.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte Exequente, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 9 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002082-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1002082-88.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte Exequente, para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 9 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003237-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. M. (ADVOGADO(A))

S. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. (REQUERIDO)

 

1003237-92.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 
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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$ 2.375,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35498 Nr: 4629-07.2006.811.0040

 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): ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-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:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 687,23;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil, haja vista, a penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 687,23 .

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85043 Nr: 4343-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA B. SETTER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 4343-53.2011.811.0040

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

EXECUTADO(A,S): OLGA B. SETTER ME

CITANDO(A,S): Olga B. Setter Me, CNPJ: 11852604000182

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/07/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.990,27 (atualizado em 05/06/2018)

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A requerente é credora do requerido na quantia 

originária de R$ 2.902,56 (dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta e 

seis centavos), representado pelas Notas Fiscais e suas respectiva 

duplicatas. Conforme demonstrativo de débito incluso e devidamente 

atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, o valor da dívida 

perfaz atualmente a quantia de R$ 3.228,83 (três mil, duzentos e vinte e 

oito reais e oitenta e três centavos). Cumpre salientar que a requerente 

procurou por meios amigáveis o ressarcimento do quantum, não logrando 

êxito em seu desiderato, pelo que ingressa com a presente demanda.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Sandra C.R.Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 8 de outubro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104538 Nr: 7606-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELMIR JOAO PASQUALI, ITACIR SANTO 

PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT, JEFFERSON BUENO MACHADO - OAB:39400-PR, 

SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 7606-25.2013.811.0040

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): EDUARDO HENRIQUE BERNARDES

EXECUTADO(A,S): ZELMIR JOAO PASQUALI e ITACIR SANTO PASQUALI

CITANDO(A,S): ITACIR SANTO PASQUALI, CPF: 04851315015, RG: 

7025684916 SSP RS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/09/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 467.582,14

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O exequente celebrou Termo de Confissão de Dívida 

e Outras Avenças com os Executados (Devedor e Fiador), devidamente 

assinado pelos mesmos e testemunhas idôneas, caracterizando título 

executivo extrajudicial. Resultando sempre inúteis as tentativas de 

recebimento amigável dos Executados recorre o Exequente ao Poder 

Judiciário no sentido de ver seu direito satisfeito com o pagamento pelos 

Executados da importância demandada, no total de R$ 467.582,14.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Sandra C.R.Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 8 de outubro de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 189698 Nr: 3922-19.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, DAIANA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO

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

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, a fim de DECRETAR o expurgo dos valores que 

excederem as limitações relativas a comissão de permanência descritas 

acima do cálculo da execução, bem como DECLARAR nula a cláusula 

denominada “DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS” constante no contrato encartado às fls. 19-20 da ação 

de execução em apenso.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.CONDENO a requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §º8.PUBLQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

INTIMEM-SE.TRANSLADE-SE cópia da sentença para os autos em 

apenso.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pe r t i nen tes .CUMPRA-SE,  exped indo -se  o  necessá r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 08 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.: 106438 Nr: 9502-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GIACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE FACHINETTO - ESPÓLIO, 

MARISA LUCAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Autos n. 9502-06.2013.811.0040 – Código: 106438.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se acerca da impugnação 

apresentada às fls. 169/172 e documentos que a acompanham, no prazo 

legal.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 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.: 149421 Nr: 3841-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BINOTTO

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3841-41.2016.811.0040 – Código: 149421.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, 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, 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.: 130968 Nr: 5858-84.2015.811.0040

 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: ROMEU PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos nº 5858-84.2015.811.0040 - Código Apolo: 130968.

 Vistos etc.

 Ante o teor da manifestação de fl. 607, em substituição, NOMEIO como 

perito do juízo BRUNO MAIA, cadastrado no banco de peritos do TJMT, 

conforme ficha cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado na forma 

determinada à fl. 597.

 INTIME-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 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.: 100875 Nr: 3683-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO L. K. SAUSEN E CIA LTDA-ME, 

ROBERTO LUIS KUNZ SAUSEN

 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, YARA LINE DE 

OLIVEIRA PIMENTA THOMAS - OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3683-88.2013.811.0040 – Código: 100875.

 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, 08 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.: 116690 Nr: 7628-49.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA - OAB:311.043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Autos n. 7628-49.2014.811.0040 – Código: 116690.

 Vistos etc.

 PROSSIGA no cumprimento da determinação exarada à fl. 64/64-v.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 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.: 88965 Nr: 544-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MORO, CLEIDE INÊS PICIN MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Autos n. 544-65.2012.811.0040 – Código: 88965.

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração com efeito modificativo apresentado 

por BANCO DO BRASIL S/A em relação à sentença de fl. 196, 

asseverando que a mesma é omissa, uma vez que não levou o pedido de 

suspensão das partes formulado no termo de acordo (fls. 197/198).

 Manifestação dos embargados, fl. 200.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. DECIDO.

 Pois bem. Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil 

estabelece que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

 Sem delongas, in casu, razão assiste ao embargante, haja vista que na 

sentença homologatória deixou de apreciar o pleito de suspensão do feito 

até o cumprimento da obrigação.

 Pelo exposto, RECEBO e ACOLHO os embargos de declaração 

apresentados para determinar SUSPENSÃO do feito até o cumprimento 

integral da obrigação, mantendo, no mais, o decisum.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 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.: 147373 Nr: 2709-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARA CHAGAS DA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2709-46.2016.811.0040 – Código: 147373.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação dos demandados, 

bem como proceda a redesignação da sessão de mediação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 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.: 106780 Nr: 9809-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA THOMAS - 

OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9809-57.2013.811.0040 – Código: 106780.

 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, 08 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.: 20972 Nr: 1167-13.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICIERI FRANCIO, SANDRO FRANCIO, FRANCISCO LUIZ 

FRANCIO, BENEDITO BRAZ COCENZA, JEAN FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

RENATA DEQUECH - OAB:22455/pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DEISE FABIANA DIER BOLCHI - OAB:6937/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, EDGAR 

BIOLCHI - OAB:3.536-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 Autos n. 1167-13.2004.811.0040 – Código: 20972.

 Vistos etc.

 Sem delongas, diante da certidão da Sra. Gestora Judiciária de fl. 2.726, 

INDEFIRO o requerimento de fls. 2.709/2.718.

 Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo expert do 

Juízo (fls. 2.534 e ss.) e, DETERMINO a intimação do executado para 

cumprimento voluntário do julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma do disposto 

no art. 523, § 1º, do CPC.

 No mais, após o trânsito em julgado da presente decisão, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento da quantia remanescente relativa aos 

honorários periciais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3481 Nr: 142-43.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EGIDIO ENGERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19670 Nr: 3795-09.2003.811.0040

 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: ERNESTO ALBINO BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVE LUCAS BARBOSA CUBAS

 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: LEONILDO SEVERO DA SILVA 

- OAB:8783/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20807 Nr: 977-50.2004.811.0040

 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: SELA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO

 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: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21490 Nr: 1735-29.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 12549 Nr: 1826-27.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GUARIZI - ESPÓLIO, MARIELLI RAMOS GUARIZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ TORMENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 947-44.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:3524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35493 Nr: 4624-82.2006.811.0040

 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): SERGIO MATTIA, MARCOS ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485, 

JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/GO 25.655, 

MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222/GO, THIAGO 

CORDEIRO JÁCOMO - OAB:32.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES 

DE ARRUDA - OAB:175175, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34935 Nr: 4069-65.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRIGAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34966 Nr: 4099-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 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 ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41507 Nr: 4308-35.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 615-09.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGÉRIO PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42765 Nr: 5546-89.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCONCEIÇÃO LTDA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 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 ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39681 Nr: 2527-75.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MATTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175, MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54095 Nr: 4373-59.2009.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS, GSDS, LIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, TIAGGO GALLAS - OAB:16888

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37466 Nr: 375-54.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERTON VANDERLEI BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B, 

Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS - OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55707 Nr: 6025-14.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, EDGAR HENRIQUE KOPPER - OAB:23621-O, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4.617

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56915 Nr: 768-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIANE ALMEIDA SILVA, MOC, ANDREIA FERREIRA 

DE FRANÇA OLIVEIRA, FCC, NADIA CASSIA SANTOS CARDOSO, 

OSWALDO PEREIRA CAMPOS, DEVANIR DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, 

WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704, WALTER DJONES RAPUANO 

- OAB:16505/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 3806-96.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 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 ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60839 Nr: 4130-81.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUARA DE ANDRADE TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES TOLENTINO - ESPOLIO, LIDIA 

PEREIRA GOMES, LUAN DE ANDRADE TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37466 Nr: 375-54.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERTON VANDERLEI BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B, 

Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELA DE SÃO JOSÉ 

RAMOS - OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129446 Nr: 5020-44.2015.811.0040

 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: LINCK MÁQUINAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A, MAURO SOMACAL - OAB:58.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT
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 Autos nº 5020-44.2015.811.0040 – Código: 129446.

 Vistos em correição.

 Ante o teor da certidão de fl. 51, INTIME-SE o representante da 

exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo sem manifestação, CONCLUSOS.

 Por fim, DETERMINO à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Agosto de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 2661-63.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO PIAZZETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO PAULO BINI

 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 ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84470 Nr: 3717-34.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ GUARNIERI, SONIA SALETE FAPPI 

GUARNIERI, MOACIR ANTONIO GUARNIERI, IVETE BUZZACARO 

GUARNIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198-B, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:114387/MG

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94282 Nr: 5999-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSE DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679, IVANI MARIANI VOZNIAK - OAB:18.391

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99386 Nr: 2003-68.2013.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99826 Nr: 2509-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARVA BENEDITA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100709 Nr: 3500-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100984 Nr: 3808-56.2013.811.0040

 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): MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA 

- OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 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 HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101882 Nr: 4795-92.2013.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMARO DE ALMEIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.822, MAURICIO VIEIRA 

SERPA - OAB:12758/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103662 Nr: 6682-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA PUHL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CHAVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ISABEL HERTMANN 

EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111128 Nr: 3214-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112637 Nr: 4487-22.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO FABIANO CACHIATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM- TECNOLOGIA EM 

SISTEMA,IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ALBERTO BENATTI 

CARMONA - OAB:246585, LUIZ ANTONIO TAVOLARO - 

OAB:35.377/SP, LYA TAVOLARO - OAB:70.902/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116114 Nr: 7185-98.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIABY TRANSPORTES LTDA - ME, 

FRIGORIFICO NUTRIBRÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115800 Nr: 6941-72.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117846 Nr: 8570-81.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos lock - OAB:16.828, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123088 Nr: 1227-97.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA MITSUKO EDA 

GALVÃO - OAB:141.203/SP, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, ROBERTO HARUDI SHIMURA - OAB:157.920/SP, TIAGO 

AUED - OAB:9873-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123999 Nr: 1830-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO BARANZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA, EDSON ANGELO, 

VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127575 Nr: 3958-66.2015.811.0040

 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: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566-MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:131.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129446 Nr: 5020-44.2015.811.0040

 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: LINCK MÁQUINAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A, MAURO SOMACAL - OAB:58.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128800 Nr: 4646-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEUSA CURIOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132521 Nr: 6624-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90607 Nr: 2253-38.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM 

ROSANE MABONI FRANCO, DEOCLECIO LUIZ CENEDESE, IVANA BECKER 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90646 Nr: 2281-06.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI, 

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIENE MEDEIROS DE 

OLIVEIRA - OAB:, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, JULIANA 

DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90894 Nr: 2480-28.2012.811.0040

 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: LOURIVAL TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:3524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA ALVES 

SANTOS - OAB:3524/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91560 Nr: 3220-83.2012.811.0040

 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: MS, SS, OSMILDA TEREZINHA SIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, DIONEI DA SILVA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86097 Nr: 5508-38.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI E SICHIERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. MULLER DA SILVA & CIA LTDA - EPP ou 

TAVARES & MULLER

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85778 Nr: 5153-28.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO 

BARZAGUI, MARISTELA SEIDEL BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN 

BORGES - OAB:349.595, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:, MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA - OAB:, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884, SOLANGE DA COSTA 

SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146829 Nr: 2408-02.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, MV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA 

- OAB:16035-A/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 
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devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148706 Nr: 3440-42.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, CLÉSIO DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAS GERSON RIBEIRO 

LEAL - OAB:24888/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148094 Nr: 3086-17.2016.811.0040

 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: MARIA LUIZA TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBERIO TOMASI - ESPOLIO, NEUSA MARIA 

TOMASI, SALETE JOANA TOMASI NARDI, NAIR TEREZINHA TOMAS 

ROMAN, VALÉRIO LUIZ TOMASI, Euclides José Tomasi, VILSON ANIBAL 

TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671/MT, 

GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ÉDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:16271/E, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:17.824-O, 

DANIEL HENRIQUE DE MELO - OAB:12671/MT, FABIANO GAVIOLLI 

FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - 

OAB:11 229-B-MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150006 Nr: 4129-86.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECSANDRO BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MOLINARI ARAUJO - 

OAB:25238/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 153165 Nr: 11950-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIABY TRANSPORTES LTDA - ME, 

FRIGORIFICO NUTRIBRÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGILIO 

MEDEIROS - OAB:4783/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186978 Nr: 2283-63.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 172003 Nr: 4580-77.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3440 Nr: 455-04.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 
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DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 455-04.1996.811.0040, Protocolo 

3440, 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.: 5633 Nr: 1136-66.1999.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - RETISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1136-66.1999.811.0040, Protocolo 

5633, 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.: 26147 Nr: 727-80.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. CEZAR DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASCARI INDUSTRIA PLASTICA LTDA, 

PROSPECT FOMENTO MERCANTIL FACTORING E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROSEK - OAB:RS 

26684

 Autos n. 727-80.2005.811.0040 – Código: 26147.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pleito de citação por edital, DETERMINO à 

Secretaria da Vara que proceda a busca dos sócios da executada junto 

aos órgãos conveniados, conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando frutífera, EXPEÇA-SE mandado de citação.

 Em caso negativo, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 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.: 158406 Nr: 8259-22.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAICLINE BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso X c.c art. 

102, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.SEM 

CUSTAS.P.R.I.C.a sentença, com a entrega dos autos em Cartório. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 08 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40650 Nr: 3472-62.2007.811.0040

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOFRAN ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MARCO ANTONIO COBERLINO - OAB:9898/MT, 

WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3472-62.2007.811.0040 – Código: 40650.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 No mais, considerando que já houve a reintegração de posse do bem ao 

autor (fls. 76/77) e, diante das tentativas de citação pessoal frustradas, 

em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de 

Processo Civil, CITE-SE a requerida por edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, fazendo constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para 

defender os interesses da demandada, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 08 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.: 97459 Nr: 9485-04.2012.811.0040

 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): VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, REVOGO a liminar deferida.CUSTAS, se 

houver, pela parte autora.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 08 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89993 Nr: 1618-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, JORGE MANOEL AMADOR 

ZOGAIBE - OAB:341631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela parte exequente.P.R.I.C.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 08 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90945 Nr: 2532-24.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELLI LTDA, 

RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, 

JOÃO MARCOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195/A

 Autos n. 2532-24.2012.811.0040 – Código: 90945.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente o feito, verifico que à fl. 204 as partes 

entabularam acordo, pugnando pela extinção do feito, entretanto, não 

houve consta dos autos procuração do executado João Marcos de Jesus 

ao douto causídico Luiz Carlos Bofi.

 Desta feita, DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 

quinze (15) dias, sanem a irregularidade apontada.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 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.: 100861 Nr: 3670-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, JAIR JOSÉ FIDELES MACHADO

 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, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3670-89.2013.811.0040 – Código: 100861.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 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.: 100555 Nr: 3329-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRED.MUTUO DOS FUNCION.INST.FINAN.PUBLIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA SANTOS YEGROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3329-63.2013.811.0040 – Código: 100555.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 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.: 116860 Nr: 7770-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Augusto C. da R. 

Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.7770-53.2014.811.0040 – Código: 116860.

 Vistos etc.

 Ante o petitório de fls. 109/111, DEFIRO a busca via RENAJUD a fim de 

localizar os bens indicados na exordial, 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.

 Sem prejuízo, DEFIRO a inserção do nome/CPF do executado junto aos 

órgãos de negativação, devendo a Secretaria da Vara proceder através 

do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 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.: 135368 Nr: 8166-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.8166-93.2015.811.0040 – Código: 135368.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora do imóvel indicado no petitório de fls. 55, cuja matrícula 

se encontra acostada às fls. 60/67.

 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, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005453-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. E. -. S. (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE PROCESSO 

n. 1005453-60.2017.8.11.0040 Valor da causa: $1,060.68 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POLO ATIVO: Nome: ANTONIA 

SILVA PEDROZA Endereço: Rua São Barnabé, 88, São Matheus, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDEREIS 

PEREIRA DOS SANTOS FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia em atraso, conforme valores indicados na inicial, bem como as 

que vencerem no curso da presente demanda (art. 323, art. 528, §7º c/c 

911 todos do CPC), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, §1º do CPC), ou ainda, ser-lhe 

decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). VALOR DOS 

ALIMENTOS EM ATRASO: R$1.060,68 (mil e sessenta reais e sessenta e 

oito centavos). RESUMO DA INICIAL: Consoante se depreende do acordo 

firmado no procedimento pré-processual nº. 102676, que tramitou perante 

o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos na comarca de 

Sorriso/MT, cuja cópia segue anexa, o Executado se comprometeu a 

pagar alimentos mensais em favor das filhas exequentes no valor de 

37,35% do salário mínimo vigente. A pensão alimentícia deveria ser paga 

até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, mediante depósito na conta 

poupança n° 0029849-0, agência 2756, operação 013, Caixa Econômica 

Federal, em nome da genitora das exequentes. Ocorre, entretanto, que o 

Executado desde o mês de julho de 2017 não paga a pensão alimentícia, 

de modo que as exequentes têm enfrentado dificuldades, eis que sua 

genitora não tem condições de sozinha, sustentá-las. A genitora das 

exequentes por inúmeras vezes solicitou ao Executado para efetuar o 

depósito da pensão alimentícia, mas o mesmo até agora não respondeu 

aos seus apelos. Portanto, não resta alternativa às Exequentes senão 

buscar guarida junto ao Judiciário, uma vez que o auxílio do pai é 

imprescindível para que as mesmas tenham suas necessidades básicas 

supridas. Destarte, o Executado deve ser compelido a cumprir a obrigação 

alimentar o mais breve possível, pois as exequentes não podem mais 

esperar. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA 

(artigo 189, II, NCPC). CITE-SE o executado no endereço declinado na 

exordial para, no prazo legal de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso, conforme valores indicados na inicial, bem 

como as que vencerem no curso da presente demanda (art. 323, art. 528, 

§7º c/c 911 todos do CPC), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, §1º do CPC), ou ainda, 

ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). Por fim, DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERRAZ, digitei. SORRISO, 9 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005494-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALFREDO FOGACA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

DEPOSITO DE MADEIRAS FERRONATTO LTDA - EPP (RÉU)

DTF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

RAQUEL LLOPIS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS TAPAJOS LTDA - ME (RÉU)

MARCELO BERLANDI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005494.27.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Comércio de 

Madeiras e Materiais Tapajos Ltda ME, DTF Comércio de Madeiras Ltda – 

ME, Depósito de Madeiras Ferronatto Ltda EPP e Marcelo Berlandi, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos descritos na petição inicial, que veio 

instruída com documentos diversos (Id. 10439337 e ss). Sob o Id. 

11098490 foi proferida decisão deferindo a tutela de urgência pleitada. A 

tentativa de composição amigável do litígio restou infrutífera em virtude da 

ausência das partes, Id. 12123930. Regularmente citada, DTF Comércio de 

Madeiras Ltda – ME apresentou contestação e documentos, Id. 12399211 

e ss. Em seguida, o MPE replicou a contestação apresentada, Id. 

13485071. Diante do relatório acima, devolvo os autos em Cartório para 

que seja certificada a citação dos demais requeridos, devendo a 

Secretaria, se for o caso, oficiar aos Juízos Deprecados solicitando 

informações sobre as cartas precatórias expedidas, ou ainda, intimar a 

parte autora para manifestar-se nos autos, possibilitando o regular 

andamento do processo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003534-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EMBARGANTE)

VANDERLEI CAVALCANTE (EMBARGANTE)

SIVONEI NARCISA SANTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003534.36.2017.8.11.0040 (PJE) Embargantes: Vanderlei 

Cavalcante e outra Embargada: Pioneira Insumos Agrícolas Ltda Decisão 

interlocutória Vistos etc. Cuida-se de Embargos do Devedor apresentados 

por Vanderlei Cavalcante e outra em desfavor de Pioneira Insumos 

Agrícolas Ltda, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial, Id. 8856504, instruída com os documentos que consta 

do Id. 8856537 e ss. Decisão inicial determinando o recolhimento das 

custas processuais, face o indeferimento do benefício da Justiça Gratuita, 

Id. 9309249. Os embargantes informam nos autos a interposição de 

recurso de Agravo, Id. 9665387 e ss. A seguir, juntam os comprovantes 

de recolhimento das custas processuais devidas, Id. 10323899 e ss. 

Juntada da decisão proferida nos autos do Agravo interposto pelos 

embargantes, tendo o recurso sido desprovido, Id. 10327310. Dando 

seguimento aos embargos, estes foram recebidos, todavia, sem efeito 

suspensivo, conforme decisão de Id. 10453838. Os autores/embargantes 

noticiam e comprovam nos autos a interposição de novo recurso de 

agravo de instrumento, Id. 10828759 e ss. A embargante apresenta 

impugnação aos embargos, conforme petição de Id. 10868787, instruída 
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com documentos. Juntada da decisão proferida nos autos do AI nº 

1012543.60.2017.8.11.0000 interposto pelos embargantes, o qual foi 

desprovido. A decisão de Id. 12303863 reconheceu a tempestividade dos 

embargos apresentados, em virtude da indisponibilidade do PJE na data de 

27/11/2017; Em seguida, os embargantes apresentaram manifestação 

sobre a impugnação apresentada, Id. 12622909. Os autos foram 

encaminhados ao CEJUSC (Id. 13896850), todavia, a tentativa de 

composição amigável do litígio restou infrutífera, Id. 15027870. Os 

embargantes formulam pedido de reconsideração quanto a decisão que 

indeferiu o efeito suspensivo, Id. 15200840. É o breve relato. Decido. 

Situando a questão controvertida, convém anotar preliminarmente que o 

processo principal cuida-se de Execução para entrega de Coisa Incerta 

c.c. Pedido Acautelatório e Medidas Urgentes ajuizada por Pioneira 

Insumos Agrícolas Ltda em face de Vanderlei Cavalcante e Sivonei 

Narcisa Santin, com fundamento nos contratos particulares de compra e 

venda de nºs 14/2016-2016 e 19/2016-2016, alegando, portanto, ser 

credora dos executados da quantia de 1.679.112 Kgs equivalentes a 

27.985,20 sacas de milho. Segundo consta do auto de arresto e depósito 

de Id. 9177713 (autos principais) foram arrestados 994.231 Kg de milho. 

Ainda nos autos principais, pela decisão lançada sob o Id. 10453857, foi 

deferida a liberação de 12.690,98 sacas de milho, equivalentes a 

761.458,80 Kg em favor do exequente e, quanto ao saldo remanescente 

arrestado, determinou a intimação das partes para manifestação quanto a 

venda antecipada dos grãos. Ocorre que, os executados ofertaram os 

presentes embargos alegando, em apertada síntese, o seguinte: nulidade 

de cláusulas contratuais, eis que se trata de contrato de adesão, excesso 

de execução e consequentemente de multa indevida, teses estas 

impugnadas pela embargada. Inexistindo preliminares a serem 

enfrentadas, presentes as condições da ação, bem como os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento 

ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, registro que a prova deverá 

recair sobre o alegado excesso de execução, abusividade das cláusulas 

contratuais apontadas na inicial, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto, ainda que, 

os meios de prova admitidos em questão serão o documental e 

testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova deve 

observar a regra geral prevista no art. 373 do CPC, uma vez que, em 

consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário, inaplicável na 

espécie as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Entretanto, previamente a designação de audiência de instrução e 

julgamento, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem sugestões quanto a eventuais outros pontos 

controvertidos, ou ainda, requerer o julgamento antecipado da lide, caso 

não tenham outras provas a serem produzidas. Por fim, ratifico a decisão 

inicialmente proferida quanto ao indeferimento do efeito suspensivo 

almejado, eis que ausentes os requisitos legais pertinentes. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003086-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXECUTADO)

VANDERLEI CAVALCANTE (EXECUTADO)

LARA GALGANI DE MELO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003086.63.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Execução 

para entrega de Coisa Incerta c.c. Pedido Acautelatório e Medidas 

Urgentes ajuizada por Pioneira Insumos Agrícolas Ltda em face de 

Vanderlei Cavalcante e Sivonei Narcisa Santin, todos qualificados nos 

autos, com base nos contratos particulares de compra e venda de nºs 

14/2016-2016 e 19/2016-2016, alegando, portanto, ser credora dos 

executados da quantia de 1.679.112 Kgs equivalentes a 27.985,20 sacas 

de milho. De pronto, pela decisão de Id. 8295899, deferiu-se a concessão 

da tutela de urgência determinando o arresto de 27.985,0 sacas de milho, 

além da citação dos devedores. Exequente peticiona nos atos ofertando 

bens em caução, Id. 8307243 e ss. Executados apresentaram embargos 

de declaração em relação à decisão liminar proferida, Id. 8317639. A 

decisão de Id. 8317573 reputou idônea a caução ofertada e determinou a 

expedição do mandado de arresto. A seguir, a decisão de Id. 8356603 

conheceu dos embargos apresentados, todavia, negou-lhe provimento. 

Por sua vez, a exequente Pioneira Insumos Agrícolas Ltda apresentou 

embargos de declaração também com relação à decisão que recebeu a 

inicial, alegando ter sido ela omissa no que pertine a fixação de multa diária 

e honorários advocatícios. Termo de caução. Os executados informam e 

comprovam nos autos a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento, Id. 8808433 e ss. Segundo consta do auto de arresto e 

depósito de Id. 9177713, foram arrestados 994.231 Kg de milho. Os 

executados apresentam contrarrazões aos embargos de declaração, Id. 

9185727. Seguindo, os devedores requerem a conversão do arresto de 

12.690,98 sacas de milho em entrega/apreensão, alegando que o saldo 

remanescente do arresto é indevido, conforme razões expostas na 

petição de Id. 9252442. Juntada da certidão de cumprimento da liminar e 

citação, Id. 9296064. Pela petição de Id. 9604395, a exequente requer a 

liberação e entrega do produto arrestado, isto é, 994.261Kg, devendo a 

execução prosseguir quanto ao saldo remanescente. Juntou-se aos autos 

cópia da decisão proferida o bojo do agravo de instrumento interposto 

pelos executados, tendo sido deferida a liminar vindicada para suspender 

os efeitos da decisão proferida por este Juízo nos autos de Embargos à 

Execução no tocante ao recolhimento das custas processuais, Id. 

1053807. Os embargos de declaração apresentados pela exequente 

foram conhecidos e providos para o fim de fixar a multa diária por 

descumprimento, bem como os honorários advocatícios, conforme Id. 

9936480. Novos embargos de declaração foram apresentados pelos 

devedores, conforme Id. 10095344. A parte adversa apresentou 

contrarrazões, Id. 10207489. A decisão lançada sob o Id. 10453857 

deixou de prover os embargos de declaração apresentados, deferiu a 

liberação de 12.690,98 sacas de milho, equivalentes a 761.458,80 Kg em 

favor do exequente e, quanto ao saldo remanescente arrestado, 

determinou a intimação das partes para manifestação quanto a venda 

antecipada dos grãos. Exequente requer a reconsideração da decisão 

anterior, a fim de que seja liberado o saldo remanescente do produto 

arrestado. Para o caso de indeferimento do pedido de reconsideração, 

desde logo, requereu a venda antecipada dos grãos arrestados e 

depósito do valor em Juízo, Id. 10652975. De outro norte, os executados 

manifestaram-se contrariamente a venda antecipada do saldo 

remanescente, conforme razões expostas na petição de Id. 10686646. Os 

devedores informam e comprovam a interposição de novo recurso de 

Agravo de Instrumento, Id. 10895718 e ss. Todavia, conforme se vê do Id. 

10943601, o recurso foi desprovido. A decisão de Id. 11309980 indeferiu 

o pedido de reconsideração da credora no que se refere a liberação do 

saldo remanescente do produto arrestado, bem como determinou a venda 

antecipada dos grãos e depósito do valor em Juízo. Armazém Sipal 

Indústria e Comércio Ltda requer a juntada do comprovante de depósito da 

venda dos grãos, conforme Id. 12384725. Exequente reitera o pedido de 

liberação do saldo remanescente dos grãos arrestados, Id. 1277426. Sem 

prejuízo do cumprimento do determinado no processo associado 

(embargos), digam os devedores sobre o pedido formulado sob o id. 

1277426. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003994-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK (ADVOGADO(A))

JOAO JOSE HERCULANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003994.23.2017.8.11.0040 Vistos etc. Em atenção ao 

requerimento formulado pela petição de Id. 14668886, excepcionalmente 

defiro o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos documentos na 

forma anteriormente determinada, sob pena de aplicação do disposto no 

art. 400 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação dos 

documentos, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

requerer o que de direito. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002838-97.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ROSSI (AUTOR(A))

VANILDE ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (RÉU)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

MARINA NOVETTI VELLOSO (ADVOGADO(A))

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

SULA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

RODOLPHO VANNUCCI (ADVOGADO(A))

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA (ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS PACHECO (ADVOGADO(A))

MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. 

(RÉU)

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

AGNO MARTINS (TESTEMUNHA)

EDSON LUIZ CHAGAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002838.97.2017.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos e Lucros Cessantes ajuizada 

por Marcos de Rossi em face de Sula Transportes Ltda, Transgika 

Transportadora LTda ME, Raizen Combustíveis S/A, Mato Grosso 

Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda e CRO – Concessionária rota 

do Oeste S/A, todos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de Id. 8032939, instruída com 

documentos diversos. De pronto, foi indeferido o pedido de Justiça 

Gratuita, consoante decisão de Id. 8081124. Em petição de aditamento, o 

autor reitera o requerimento do benefício, todavia, informa o recolhimento 

das custas processuais devidas, Id. 8198983 e ss. Decisão inicial, Id. 

11586860. A tentativa de conciliação perante o CEJUSC local restou 

infrutífera, consoante se infere da ata inserida sob Id. 12668212. Em 

seguida, a ré Mato Grosso Comércio e Combustíveis e Derivados Ltda 

ofertou contestação e documentos, Id. 12817666 e ss. Também citada, a 

requerida Raízen Combustíveis S/A apresentou defesa e documentos, Id. 

12931485 e ss. Em seguida, a demandada Concessionária Rota do Oeste 

S/A fez inserir sua defesa e documentos, conforme Id. 12949652 e ss. 

Contestação e documentos da ré Sula Transportes Ltda – ME, Id. 

13007567 e ss. Impugnação às contestações apresentadas, Id. 3382454 e 

ss. É o breve relato. Decido. Situando a questão, narra a inicial que em 

03/06/2016, po volta das 14h:30min, o veículo marca Mercedes Bens, 

modelo AXOR 2540 S, placa NJF6576, que tracionava dois reboques 

vazioz, de propriedade do autor e, na ocasião, conduzido por Edson Luiz 

Chagas, trafegava pela RB 163, sentido Sorriso/Nobres e, ao chegar no 

Km 585, como a Concessionária Rota Oeste realizada a operação 

PARE/SIGA, o veículo estava posicionado na pista da direita, eis que em 

sentido contrário, de inopino, foi atingido frontalmente pelo veículo marca 

Mercedes Benz, modelo LS 1935, placa JYK6755, tracionando um 

semirreboque tanque, de propriedade de Sula Transportes Ltda, na 

ocasião conduzido por Airton Luiz da Silva. Todavia, ao apresentar suas 

teses defensivas, a rés alegaram preliminares diversas, a quais seguem 

abaixo examinadas: Ilegitimidade de parte da ré Mato Grosso Comércio e 

Combustíveis Derivados Ltda: Diz o autor que a empresa em questão 

responde solidariamente pelos danos decorrentes do acidente, eis que 

contratou a prestadora de serviços de transportes Transgika para 

transportar o produto, tendo esta subcontratado a empresa Sula. Com 

efeito, a responsabilidade do prestador de serviço de transporte é 

objetiva, pelo que, basta a demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do fornecedor para que surja a obrigação de indenizar. 

Já a responsabilidade da empresa contratante do serviço de transporte 

constitui tema controverso perante nossos tribunais, todavia, este Juízo 

comunga do entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, senão vejamos: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDUTA CULPOSA DAS 

RÉS – COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO 

MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS 

DESPROVIDOS.Figura como parte legítima para integrar o polo passivo da 

ação de indenização por dano material e moral a empresa contratante do 

serviço de transporte de leite, por acidente de trânsito, se o veículo 

(caminhão) estava a seu serviço de interesse econômico.As despesas 

médicas decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por culpa das 

rés, uma vez devidamente comprovadas, devem ser ressarcidas ao autor. 

Não demonstrado o dano estético, deve ser mantida a improcedência 

desse pedido.A indenização por dano moral fixada em observância aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece 

reparo. (Ap 85683/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, 

Publicado no DJE 14/11/2016) Aliás, nesse mesmo sentido já se 

pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, senão 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO EM DECORRÊNCIA DO DESPRENDIMENTO DE 

CARGA DE CAMINHÃO VINDO A ATINGIR A AUTORA, ORA AGRAVANTE. 

RECONHECIMENTO PREMATURO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO E DO DONO DA CARGA. 

AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA TRADIÇÃO DO CAMINHÃO. CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA FRÁGIL A COMPROVAR O FATO. DOCUMENTO 

PARTICULAR ISOLADO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA QUE 

SOMENTE PODE SER PRODUZIDA COM A INSTRUÇÃO DO FEITO. 

POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

PROPRIETÁRIO DA CARGA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. "A empresa contratante do serviço de frete e transporte de 

pessoal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de 

reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de 

trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu imediato 

interesse econômico (STJ, REsp 325.176/SP, rel.: Min. Nancy Andrighi. J. 

em: 6-12-2001)". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de 

Instrumento n. 2013.017421-9, de São Joaquim, rel. Des. Mariano do 

Nascimento, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 07-05-2015). Nessa toada, 

em consonância com o entendimento jurisprudencial ora invocado, ao 

menor por ora, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Mato 

Grosso Comércio e Combustíveis Derivados Ltda. Ilegitimidade de parte da 

ré Raízen Combustíveis S/A: Por sua vez, a ré Raízen também alega sua 

ilegitimidade de parte, asseverando que a única relação que mantém com a 

lide reside no fato de que firmou contrato de posto revendedor com o 

Posto de Gasolina Mato Grosso Comércio de Combustíveis e Derivados 

Ltda, assumindo o último a obrigação de adquirir e revender ao público 

consumidor os produtos fornecidos pela ré. Esclarece que, no caso em 

tela, o transporte de combustíveis é realizado na modalidade FOB (Free On 

Board), isto é, a distribuidora disponibiliza a compra do produto para o 

comprador, ficando este responsável pela contratação do frete e todo o 

ciclo de abastecimento até a base de entrega. Examinando o tema em 

voga junto aos nossos tribunais, é possível verificar que a questão 

também é controvertida. Todavia, por comungar do entendimento adotado 

quando do julgamento do RaR 43020/2017, de relatoria da Exma Desa. 

Serly Marcondes Alves, colacionamos abaixa a ementa do julgado: 

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE DE CARGA – TRATOR DE 

ESTEIRAS - ACIDENTE COM MORTE – RESPONSABILIZAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO DA CARGA – IMPOSSIBILIDADE – MERO CONTRATANTE 

DO SERVIÇO DE TRANSPORTES – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

empresa que contrata a prestação de serviços de transporte de cargas 

não responde civilmente por danos advindos de acidente de trânsito se 

não é a proprietária do veículo envolvido e nem mesmo exerce qualquer 

relação jurídica de controle ou subordinação com a contratada. (AgR 

43020/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) 

Nessa esteira, em conformidade com o entendimento supracitado, acolho 

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Raízen Combustíveis 

S/A, com relação à ela julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, VI do CPC. Com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que faço com fundamento no 

art. 85, § 8º do CPC. Ilegitimidade passiva da Concessionária Rota Oeste: 

Segundo a contestante Concessionária Rota Oeste, sua ilegitimidade para 

figurar no polo passivo da presente ação é incontestável, haja vista que o 
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sinistro se deu por culpa exclusiva do preposto da primeira demandada. 

Com efeito, à luz do art.37, § 6º da CF/88, é objetiva a responsabilidade da 

concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da 

culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do 

dano e do nexo causal. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA 

– ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – COLISÃO E CAPOTAMENTO EM MURETA DE CONCRETO 

USADO PARA DIVIDIR AS PISTAS DE ROLAGEM COM O DESVIO – 

AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO/FISCALIZAÇÃO 

- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - 

CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO - JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS – MINORAÇÃO – 

INDEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – Recurso conhecido e 

minimamente provido.Comprovando, quer pela análise do contrato como 

pela informação do DNIT que o local do acidente estava sob 

responsabilidade da requerida/apelante, não há como dar guarida a 

pretensão tratada em preliminar para excluí-la do polo passivo da lide já 

que comprovados estão o interesse e legitimidade para ser acionada 

nesta ação indenizatória por danos materiais e morais.A responsabilidade 

civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 

37, § 6º, da Constituição Federal c/c parágrafo único, artigo 927 do CC e 

artigo 14 do CDC já que se trata de relação de consumo. Restando 

caracterizada a negligência da concessionária apelante, omitindo-se em 

adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência do evento 

danoso, configurado está o dever de indenizar. Demonstrado nos autos 

que o dano material em veículo foi causado por ausência de sinalização 

em rodovia sob concessão de serviço público, há que ser mantida a 

responsabilidade civil da concessionária, pois a esta compete fornecer a 

segurança que os usuários da rodovia e, se não o fez, tornou o serviço 

prestado, inexoravelmente, defeituoso, afastando-se a alegação de 

ilegitimidade passiva. O dano material não se aplica pela média dos 

orçamentos e sim pelo orçamento de menor valor já que este é que 

representa o efetivo prejuízo.Quanto ao dano material incide correção 

monetária desde a data do efetivo desembolso pela vítima de acidente de 

trânsito, além de juros legais a partir da citação.Em se tratando de relação 

contratual, o juro moratório sobre o quantum arbitrado ao dano moral 

deverá incidir desde a citação e a correção monetária, a partir do 

arbitramento da sentença.Saindo vencedor em grau mínimo, aplica-se o 

disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, com majoração da verba honorária, 

égide dos alcunhados ‘honorários recursais’. (TJMT, Ap 110307/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) Nessa 

esteira, sendo inequívoco que o acidente ocorreu em trecho da BR 163 

que, administrada pela concessionária-ré, evidente que prematura a 

exclusão da concessionária do polo passivo da ação, visto que somente 

no decorrer da instrução será possível examinar a ocorrência de 

excludentes de responsabilidade, isto é, caso fortuito, força maior ou 

culpa exclusiva de terceiros. Com isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela ré Concessionária Rota Oeste. Preliminar de Justiça 

Gratuita arguida pela ré Sula Transportes Ltda – ME. Alega a ré em 

questão que por se tratar de empresa familiar, bem como que em 

decorrência do acidente perdeu seu único caminhão/fonte de renda, faz 

jus ao benefício da Justiça Gratuita. A míngua de documentos 

comprobatórios da hipossuficiência econômica alegada pela requerida 

Sula Transportes Ltda – ME, sua pretensão, ao menos neste momento, 

não reúne condições para ser acolhida, de modo que indefiro o benefício 

postulado. Sendo assim, isto é, ultrapassadas as preliminares arguidas, 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, registro que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos: requisitos da responsabilidade civil pelo acidente de 

trânsito, excludentes da responsabilidade objetiva da concessionária, 

danos de ordem material, moral e lucros cessantes, sem prejuízo de 

outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental, pericial e testemunhal. Nessa toada, nos termos do art. 357, III 

do NCPC, anoto que o ônus da prova observará a regra geral prevista no 

art. 373 também do NCPC. Previamente a deflagração da fase probatória, 

digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais outros 

pontos controvertidos, bem como sobre as provas pretendidas, inclusive a 

prova pericial. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (AUTOR(A))

RONALDO PADILHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR CESAR MARTINI (RÉU)

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002164.56.2016.8.11.0040 Vistos etc. Previamente a 

homologação da avença noticiada nos autos, urge sanar algumas 

irregularidades formais detectadas. Portanto, determino o seguinte: 

Intimação do Advogado de Adair Cezar Martini (Id. 14751134) para 

manifestar-se sobre o acordo noticiado no prazo de 10 (Dez) dias, 

anotando que seu silêncio será entendido como anuência tácita; Juntada 

dos documentos constitutivos da terceira interveniente anuente R.P. dos 

Santos Imóveis Eireli; Correção do valor atribuído à causa e recolhimento 

das custas remanescentes, visto que, conforme consignado no próprio 

termo de acordo, todas as demandas relacionadas na cláusula primeira 

tem por objeto o imóvel objeto da matrícula nº 41.803 do CRI de Sorriso/MT. 

Entretanto, embora referido imóvel tenha sido escriturado pela módica 

quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme Id. 

2981624, é evidente que seu valor de mercado ultrapassa 

consideravelmente o valor de base para fins de escrituração, tanto assim 

que o acordo foi celebrado pelo valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 

quinhentos mil reais), conforme cláusula quarta da avença firmada (Id. 

14751125), situação esta que, inclusive, em tese configura crime contra a 

ordem tributária. Isto posto, intimem-se as partes para sanar as 

irregularidades acima detectadas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

não homologação do acordo noticiado. Às providências. Sorriso/MT, 08 de 

Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARIA DAVID CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR ANTONIO WELTER (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000406.71.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Resolução Contratual c.c. Tutela Antecipada de Reintegração de Posse 

c.c. Perdas e Danos ajuizada por Maria David Castro em face de Waldecir 

Antonio Welter, ambos qualificados nos autos, pelos fatos narrados na 

petição inicial, que veio instruída com documentos diversos. A decisão de 

Id. 11601139 indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como 

determinou a citação do requerido. Regularmente citado e intimado (Id. 

12069517) o requerido compareceu à audiência de conciliação (Id. 

12321771), todavia, deixou de apresentar contestação, conforme certidão 

de Id. 13253908. Convidada a manifestar-se, a parte autora requereu a 

decretação da revelia do requerido. Ante o teor da certidão lavrada sob o 

Id.13253908, decreto a revelia do requerido, nos termos do art. 344 do 

CPC. Entrementes, diante da ausência de prova acerca do alegado abalo 

psíquico causado à autora, oportunizo-lhe no prazo de 10 (dez) dias 

informar se pretende produzir outras provas, ou ainda, se concorda com o 

julgamento antecipado da lide. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001103-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))
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ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILLES DIAS (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI (ADVOGADO(A))

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON RICARDO BERNO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001103.63.2016.8.11.0040 Vistos etc. Embora indeferida a 

medida liminar recursal vindicada, o que, em tese, acarreta a obrigação da 

parte autora/embargante efetuar o recolhimento das custas processuais 

devidas, a título de cautela, devolvo os autos em Cartório a fim de que seja 

certificado o julgamento do mérito do AI de nº 1004291.19.2018. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001470-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

SIMONE PILONI ZORTEA (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001470.19.2018.8.11.0040 Vistos etc. Defiro a habilitação na 

forma requerida na petição de Id. 13393920, devendo a Secretaria 

providenciar as anotações e retificações pertinentes, bem como 

providenciar a citação dos habilitados. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005621-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ROBERTO ZANOLLA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005621.62.2017.8.11.0040 Vistos etc. Defiro a habilitação na 

forma requerida na petição de Id. 13395727, devendo a Secretaria 

providenciar as anotações e retificações pertinentes, bem como 

providenciar a citação dos habilitados. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (AUTOR(A))

JOICE WOLF SCHOLL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CALHEIROS BIGELI (ADVOGADO(A))

TAMBORA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000615.40.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Ordinária de Cobrança ajuizada por Cesar Roberto Schevinski em face de 

Tamborá Agroindústria e Comércio de Pescados Ltda, pelos fatos 

narrados na petição inicial, que veio acompanhada de documentos 

diversos. Despacho inicial, Id. 11895190. A tentativa de composição 

amigável do litígio restou infrutífera, conforme consta da ata de Id. 

12796306. Em seguida, a ré Tamborá Agroindústria e Comércio de 

Pescado Ltda apresentou contestação e documentos, conforme consta do 

Id. 13044972 e ss. Impugnação à contestação, Id. 13340715. É o relato do 

necessário. Decido. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, estando 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos: 

descumprimento contratual, responsabilidade pelo carregamento e 

transporte do produto, negligência no acondicionamento e transporte do 

produto, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova 

admitidos em questão serão o documental e o testemunhal. Nos termos do 

art. 357, III do NCPC, urge destacar que o ônus da prova observará a 

regra geral inserta no art. 373 do CPC. Sem prejuízo do acima determinado, 

desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

Março de 2019, às 14h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000159-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

VILLARE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS GAZIM, FILIAL 16 - SORRISO - MT (RÉU)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000159-27.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILLARE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP RÉU: MOVEIS GAZIM, FILIAL 

16 - SORRISO - MT Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ajuizada por VILLARE 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA em face de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÓVEIS, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial, instruída com os documentos de Id. 4632173 e 

seguintes. Em decisão de Id. 4648677 foi deferido o pedido de 

consignação dos valores, bem como determinada a exclusão do nome da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, conforme postulado 

liminarmente e determinada a citação da requerida. Em Id. 4652112 a 

autora comprovou o depósito do valor consignado. Citada (Id. 4797995), a 

requerida apresentou contestação em Id. 5039866. Naquela oportunidade 

juntou os documentos em Id. 5039877 e ss. Impugnação à contestação, Id. 

5842877. Em decisão constante em Id. 10426290 fora determinada a 

intimação da autora para manifestar interesse no depósito da diferença 

apontada pela ré, a fim de colocar fim a presente demanda. A requerente 

em manifestação de Id. 10582302 apontou a cobrança de encargos ilegais 

pela requerida, os quais ensejaram na diferença apontada em sede de 

contestação. Logo em seguida, em decisão de Id. 12145226 determinou-se 

a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de confeccionar cálculo 

do débito, utilizando dos índices legais como INPC e juros de mora de 1% 

a.m. Cálculo aportado em Id. 13117161. A requerente anuiu com o referido 

cálculo (Id. 13286153), enquanto a requerida apresentou discordância (Id. 

13412853). É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Não havendo 

necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do atual CPC. 

Inicialmente, necessário ponderar que a requerida, em sede de 

contestação, externou resistência quanto ao valor oferecido pela autora 

para quitação da dívida, alegando que o mesmo é insuficiente, apontando 

como devida a quantia de R$3.378,54 (três mil trezentos e setenta e oito 

reais e cinquenta e quatro centavos). Em razão da discordância das 

partes, os autos foram remetidos a Contadoria Judicial a fim de apurar o 

quantum devido pela autora, observados os índices legais indicados, 

tendo sido apurado o valor de R$$3.034,24 (três mil trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), o qual se revela inclusive menor do que o 
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consignado pela autora (R$ 3.064,28), demonstrando saldo remanescente 

de depósito a maior de R$ 30,04 (trinta reais e quatro centavos). Sendo 

assim, não merece guarida a discordância da requerida quanto ao cálculo 

elaborado pelo Contador do Juízo, eis que pela simples análise do mesmo 

nota-se que foi realizado em estrita observância aos parâmetros legais 

indicados por esta magistrada em decisão de Id. 12145226, sobre a qual a 

requerida não se insurgiu. Restando comprovado, portanto, que a 

empresa requerida recusou sem justa causa o pagamento (art.335, CC) e 

procedido o depósito de valor suficiente para saldar a dívida (Id. 4652130), 

devidamente atualizado, a procedência do pedido de consignação é 

medida que se impõe. POSTO ISSO, ACOLHO a pretensão deduzida nos 

autos, razão porque CONFIRMO a liminar concedida e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido da consignante, declarando efetuado o pagamento 

do cheque de nº 853462, da conta nº 29.700-3, da agencia nº 1917 do 

Banco do Brasil. Após o transito em julgado, a empresa consignada 

poderá proceder ao levantamento da quantia depositada até o limite de R$ 

R$$3.034,24 (três mil trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 

devendo o saldo remanescente ser levantado pela requerente. Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos 

do inciso I do art. 487 do CPC. CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do 

CPC. Com o trânsito em julgado, e não havendo provocação da parte 

interessada nos termos do art. 523 do NCPC, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de estilo. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT. Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005987-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (REQUERENTE)

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005987.04.2017.8.11.0040 Requerente: Isabela Bressan Manz 

Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A Sentença 

com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c.Indenização por Danos Morais e Liminar de Antecipação de 

Tutela ajuizada por Isabela Bressan Manz em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos narrados na petição inicial (Id. 10842379), que veio instruída 

com documentos diversos (Id. 10842380 e ss). Situando a questão, narra 

a petição inicial que em agosto/2017, a autora foi surpreendida pelo envio 

de carta ao cliente acompanhada de boleto para pagamento da quantia de 

R$ 8.345,00 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais), com base em 

Termo de Ocorrência s Inspeção elaborado unilateralmente pela ré, que 

atesta a suposta alteração da unidade consumidora que teria gerado 

faturamento de energia a menor. Salienta que a ré pretendeu cobrar-lhe as 

supostas diferenças não faturadas, com base nas três maiores médicas 

mensais da unidade consumidora, isto é, meses de março, abril e maio de 

2016, período em que a unidade estava registrada em nome do locatário 

anterior. Segue afirmando que, mesmo a cobrança estando suspensa por 

força do recurso administrativo interposto, foi surpreendida com a notícia 

de que seu nome encontrava-se negativo junto aos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito. Em razão desses fatos, requer a procedência da 

ação para o fim de declarar a inexistência do débito, com o consequente 

levantamento definitivo da negativação do nome da autora, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A decisão lançada sob 

o Id. 11017809 deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para 

determinar a baixa da inscrição da negativação efetuada em nome da 

autora. A tentativa de composição amigável do litígio restou infrutífera, 

conforme consta da ata da audiência realizada junto ao CEJUSC local, Id. 

12526989. Em seguida, a ré apresentou contestação e documentos, 

conforme se vê do Id. 12845001 e ss. Impugnação à contestação, Id. 

13317593. É o breve relato. Fundamento e Decido. De largada, convém 

registrar que, havendo prova documental suficiente nos autos, o processo 

em questão comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I do CPC. E ainda, estando presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, inexistindo qualquer questão preliminar a 

ser enfrentada, passo ao julgamento do mérito propriamente dito. Direto ao 

ponto, mister notar que sendo a relação entre as partes tipicamente de 

consumo, inegável na espécie a aplicação das normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova 

nos moldes do art. 6º, inciso VIII, visto que, além de verossímil as 

alegações contidas na peça preambular, é inequívoca a hipossuficiência 

técnica da parte autora frente à requerida. Nessa esteira, relativamente ao 

pedido declaratório, certo é que razão assiste à autora, já que a requerida, 

à quem competia o ônus da prova, não logrou demonstrar a legalidade da 

cobrança da fatura com vencimento para 29/09/2017, relativa à suposta 

diferença de consumo relativo ao período de agosto/2016 a junho/2017, no 

valor de 8.345,00 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais). Melhor 

dizendo, cabia à ré na condição de prestadora de serviço, demonstrar a 

existência da irregularidade supostamente constatada no sistema de 

medição instalado no imóvel utilizado pela autora, o que não ocorreu. Aliás, 

a prova da irregularidade do medidor constitui condição para a 

exigibilidade do suposto débito de energia elétrica, nos termos do art. art. 

129, §1º, II, da Resolução Aneel nº 414/2010. O termo de ocorrência e 

inspeção técnica realizada no medidor da unidade consumidora não 

constitui, por si só, prova hábil a demonstrar a irregularidade no sistema 

de medição, já que se trata de documento produzido de forma unilateral 

pela concessionária-ré. Em contextos fáticos semelhantes, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem declarado a 

inexigibilidade do débito, conforme segue abaixo: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES 

NO MEDIDOR - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA 

DEU CAUSA À AVARIA DO EQUIPAMENTO – SELOS DE PROTEÇÃO 

INTACTOS – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO 

DESPROVIDO.1- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia 

Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos 

atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime 

porque a presunção não é absoluta.2- Para convalidar a cobrança da 

fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária 

a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração, com 

rompimento do lacre de proteção, provocado pelo consumidor. No caso, o 

equipamento foi levado ao INMETRO que constatou que os selos de 

proteção estavam normais, motivo pelo qual não há como imputar-lhe o 

dever de pagar a diferença no consumo de energia. (Ap 5644/2018, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - AUMENTO SUBSTANCIAL DAS COBRANÇAS - CONSUMO 

FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO 

- MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULAS 54 E 

362 STJ) - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de 

energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática 

retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a 

ausência de irregularidade no medidor de leitura. É fato gerador de danos 

morais a cobrança indevida de valores, ainda que não efetuado o corte no 

fornecimento de energia, se demonstrados os transtornos e prejuízos 

advindos da cobrança. Na indenização a título de reparação do dano moral 

necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a 

fim de que o valor estabelecido não se apresente ínfimo ou exagerado. Os 

juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual (Súmula 362 do STJ). A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento (Súmula 54 do STJ) Não verificada a má-fé do credor, a 

repetição do indébito se dá na forma simples. A condenação por litigância 

de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de 

forma desleal no processo, com dolo ou culpa. (Ap 132803/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) Nessa toada, 

embora a requerida sustente a irregularidade no medidor de consumo de 

energia instalado no imóvel ocupado pela autora, bem como que foram 

observados todos os procedimentos legais exigidos para a realização da 

perícia no medidor, fato é que, sendo a inspeção realizada prova 

unilateral, aliada à inexistência de outros documentos com conteúdo 

probatório, ressai evidente dos autos a inexigibilidade do débito 

representado pela fatura com vencimento para 29/09/2017, no valor de R$ 

8.345,00 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais). No tocante ao 

pedido de indenização por danos morais, tem-se que restou igualmente 

configurado. O abalo moral sofrido pela autora decorre dos 

desdobramentos incontáveis do fato, que acabaram alterando a sua 

rotina, além do que, provocaram desconfortos consideráveis que não 

podem ser tidos como cotidianos. Segundo a jurisprudência pátria 

dominante, a cobrança indevida, configura inegavelmente o dano moral. 

Nesse sentido segue transcrito recentíssimo julgado do TJMT: 

1.APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito e 

Nulidade de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais e 

Materiais - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (REPRODUZIDO 

NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015) – 

COBRANÇA ILEGAL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- DANO MORAL COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 2.Embora sustente a irregularidade no medidor de consumo de 

energia no estabelecimento comercial do autor e que foram observados 

todos os procedimentos legais exigidos para a realização da perícia no 

medidor, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse 

sentido, ou seja, a tese da apelante não passa de mera alegação, 

desprovida de qualquer conteúdo probatório. 3.Diante da ausência de 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ora 

apelado, conforme o disposto no artigo 333, inciso II, do Código de 

Processo Civil de 1973, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada 

pela apelante. 4.Com efeito, como consequência lógica da cobrança 

indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica, 

devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos 

causados ao autor (CDC, art. 14). 5.O autor sofreu a interrupção indevida 

no fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana e causa inúmeros transtornos, ainda mais tratando-se de uma 

sorveteria, o que basta para a caracterização do dano moral suportado, 

tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de 

comprovação do efetivo dano sofrido pela parte. 6.Embora a requerida, 

ora apelante, não tenha em sua contestação impugnado especificamente o 

pedido de dano material, lado outro, constata-se que, o autor, ora apelado, 

não trouxe aos Autos um único documento que comprovasse o valor 

efetivo do seu prejuízo, por consequência deve ser afastado o dano 

material. (Ap 143337/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

05/02/2018) Portanto, partindo-se da premissa de que a indenização 

decorrente do dano moral visa indenizar o sofrimento causado à vítima, 

bem como desestimular o causador do dano a reiterar na prática do ilícito, 

ou seja, tem por escopo compensar a lesão com observância dos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para a hipótese em tela. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido 

formulados na inicial para declarar a inexistência do débito concernente à 

fatura de energia elétrica com vencimento para 29/09/2017, no valor de R$ 

8.345,00 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais), cuja cópia 

encontra-se à fl. 10842388, bem como condenar a requerida ENERGISA 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, devidamente qualificada nos 

autos, à pagar à autora R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

com juros de mora legais, ambos desde a presente data. Condeno ainda a 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Ladro outro, 

requerido o cumprimento de sentença, procedam-se as anotações 

pertinentes quanto a alteração da classe processual e processe o pedido 

na forma do art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005810-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Leandro Viana (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005810-06.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA REQUERIDO: LEANDRO 

VIANA Vistos etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por 

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA em desfavor de LEANDRO VIANA, 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. 

Entre um ato e outro, o autor requereu a extinção do feito, na forma do art. 

485, VIII, do CPC. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência 

pode ser definida como "a abdicação expressa da posição processual 

alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao 

contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

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

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela parte autora. 

HONORÁRIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que 

deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000288-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCINHA VALIRA BEHN HEINZ HASSE (REQUERENTE)

ADMAR HEINZ HASSE (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI (ADVOGADO(A))

ODAIR TIRITAN (REQUERIDO)

Edileusa da Silva Calca (REQUERIDO)

OSVALDO CALCA (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN (REQUERIDO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO AS PARTES ACERCA DO 

AGENDAMENTO DO PERITO JUNTADO À ID 15841184

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003436-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE BRIDA DE LIMA (AUTOR(A))

SANDRA DE LIMA (AUTOR(A))

SONIA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MÁRCIA DE LIMA XAVIER (AUTOR(A))

ARISTIDES DE LIMA (AUTOR(A))

ANTONIO XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)
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Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 04/12/2018 às 08h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005758-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI (EMBARGANTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005758-10.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI EMBARGADO: AMAZONIA 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA Vistos etc. Percutindo ao fundo da 

parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque da declaração de pobreza, a parte 

deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, 

tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que 

não necessitam. No caso, em que pese tenha juntado declaração de 

pobreza e alagado receber seus proventos da aposentadoria, infere-se 

dos autos que o embargante firmou Cédula de Crédito Bancário para 

aquisição de trator agrícola no valor de R$ 231.000,00 (duzentos e trinta e 

um mil reais), o que por silogismo verifica-se que o embargante pode 

possuir outros meios de rendimento, haja vista que o valor do benefício 

previdenciário recebido, não é suficiente para o pagamento da parcela 

anual estipulada na CCB, ainda que comprometa 100% do benefício, o que 

evidencia que o embargante certamente não apresenta condição de 

miserabilidade, carecendo de mais elementos para demonstrar sua 

impossibilidade financeira. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005663-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005663-77.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: FRANCIANE 

SERAFIM PINHEIRO Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 198330 Nr: 8663-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O

 “Vistos, etc.

 Inicialmente, na forma pleiteada pelo MPE em alegações orais, JUNTE-SE 

certidão de antecedentes de atos infracionais, em relação todas as 

comarcas deste Estado de Mato Grosso, referente aos representados.

Tendo em vista que a testemunha arrolada pelo Ministério Público, 

Adalberto Otonelli, é Policial Rodoviário Federal lotado na comarca de 

Poconé-MT, DETERMINO a expedição de carta precatória a referida 

comarca, a fim de que seja procedida a sua inquirição.

 Ademais, DEFIRO o requerimento do Ministério Público de item 6, a fim de 

que seja remetido cópia dos autos e do depoimento a testemunha Simone 

Rosa de Souza, à Delegacia, para apuração do crime de falso testemunho.

 De outro lado, tendo em vista o comparecimento das testemunhas de 

defesa nesta solenidade, DETERMINO a devolução das cartas precatória 

expedidas para a comarca de Várzea Grande-MT, (fl. 111/112), mesmo 

sem cumprimento.

 No mais, DÊ-SE vista à defesa para alegações finais escritas, no prazo 

legal.

Com o retorno da missiva da comarca de Poconé-MT, devidamente 

cumprida, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados”.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h47min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jessica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete I, digitei o presente termo.”

Sorriso-MT, 08 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 139646 Nr: 10482-79.2015.811.0040

 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: EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016). [...] Com esses 

fundamentos, REJEITO as preliminares. Desse modo, DOU POR SANEADO 

O PROCESSO. Seguindo, tem-se que a controvérsia fática restringe-se em 

saber se o autor adimpliu a obrigação prevista na CPR até a data do 

vencimento prevista no instrumento (30/06/2015).[...] Para produção da 
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prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

27 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25933 Nr: 538-05.2005.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI 

- OAB:6937, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de penhora, avaliação e 

intimação, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003436-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE BRIDA DE LIMA (AUTOR(A))

SANDRA DE LIMA (AUTOR(A))

SONIA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MÁRCIA DE LIMA XAVIER (AUTOR(A))

ARISTIDES DE LIMA (AUTOR(A))

ANTONIO XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003436-17.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEONIR DE BRIDA DE LIMA, ARISTIDES DE LIMA, SANDRA DE LIMA, 

MÁRCIA DE LIMA XAVIER, ANTONIO XAVIER RÉU: CONCESSIONARIA 

ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação de obrigação de não 

fazer com pedido de tutela antecipatória de urgência ajuizada por Leonir 

Debrida de Lima, Aristides de Lima, Sandra de Lima, Marcia de Lima Xavier 

e Antonio Xavier em face da Concessionária Rota do Oeste S.A. Aduzem, 

em síntese, que residem em zona rural no município de Sorriso/MT, a 

aproximadamente 20km do perímetro urbano e 1,8km da praça de pedágio 

da requerida. Relata que em razão do local em que a praça de pedágio foi 

construída, todos os seus trajetos são cobrados, sendo onerados 

excessivamente. Ainda, afirma que não há qualquer rota alternativa de 

acesso à cidade que residem, sendo que a praça de cobrança de pedágio 

está localizada na única via de acesso a sua residência atentado contra 

seu direito de locomoção, razão pela qual requereram em sede de tutela 

provisória a abstenção da requerida em cobrar novos pedágio na praça nº 

09, da Rodovia BR 163, Km 766, Município de Sorriso/MT. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. Preenchidos os 

requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do 

mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição a emenda a inicial. De 

início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. A questão cinge-se na verificação da 

presença de violação ao direito de locomoção aos autores, sob alegação 

de oneração desproporcional com o pagamento de pedágio para realizar 

qualquer trajeto rotineiro dentro do município que residem, ante a falta de 

via alternativa gratuita. Inicialmente, ressalto que a questão traz grande 

controvérsia acerca da necessidade da disponibilização de rota 

alternativa para a cobrança de pedágio em rodovias, tanto que o assunto 

está em discussão no STF, no RE nº 645181-SC. Desta forma, pondero 

sobre o tema sob a perspectiva da atual jurisprudência sobre o assunto, 

nos termos do art. 927, V, do CPC. Nessa esteira, o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio da Corte Especial, julgou o AgRg na SLS 1304/RJ, 

firmando o entendimento de que “o Judiciário não pode alterar a cobrança 

de pedágio, sob pena de ferir a estrutura econômico-financeira do 

contrato, o que abalaria, fundamentalmente, o próprio contrato, e, ademais, 

de que o Judiciário não tem competência para definir qual o local mais 

apropriado para a colocação do parque de cobrança do pedágio”. Cito a 

ementa do julgado supramencionado: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TARIFA DE PEDÁGIO. 

O conflito de interesses que resultou no ajuizamento da ação civil pública 

é recorrente nas regiões metropolitanas: a disputa pela localização das 

praças de pedágio. A solução técnica adotada cabe ao poder concedente. 

Uma decisão a esse respeito não compete ao Poder Judiciário. Agravo 

regimental não provido. (AgRg na SLS 1.304/RJ, Rel. Ministro ARI 

PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 23/09/2011) 

Ainda sobre o assunto, o Ministro Teori Zawaski em seu voto, no 

julgamento da ADI nº 800/RS, mencionou que: “(...) é irrelevante também, 

para a definição da natureza jurídica do pedágio, a existência ou não de 

via alternativa gratuita para o usuário trafegar. Essa condição não está 

estabelecida na Constituição. É certo que a cobrança de pedágio pode 

importar, indiretamente, em forma de limitar o tráfego de pessoas. Todavia, 

essa mesma restrição, e em grau ainda mais severo, se verifica quando, 

por insuficiência de recursos, o Estado não constrói rodovias ou não 

conserva adequadamente as que existem. Consciente dessa realidade, a 

Constituição Federal autorizou a cobrança de pedágio em rodovias 

conservadas pelo Poder Público, inobstante a limitação de tráfego que tal 

cobrança possa eventualmente acarretar. Assim, a contrapartida de 

oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança de 

pedágio não é uma exigência constitucional. Ela, ademais, não está sequer 

prevista em lei ordinária. A Lei 8.987/95, que regulamenta a concessão e 

permissão de serviços públicos, nunca impôs tal exigência. Pelo contrário, 

nos termos do seu art. 9º, § 1º (alterado pela Lei 9.648/98), ‘a tarifa não 

será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos 

expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à 

existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário’(...)”. No 

caso em comento, verifico que demanda proposta pelos autores guardam 

similitude com os julgados acima citados, na medida em que se apoiam na 

ausência de via alternativa gratuita para garantir seu direito de locomoção. 

Dito isso, não havendo imposição de condição legal ou constitucional para 

o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança de pedágio e, 

ainda, evidenciado que não cabe ao judiciário imiscuir na escolha do local 

para instalação de praça de pedágio ou em seu preço e cobrança, num 

juízo de cognição sumária reconheço a ausência da probabilidade do 

direito alegado. Assim, ausente um dos requisitos o indeferimento da tutela 

provisória de urgência é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela provisória de urgência. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 
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outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000559-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE ABREU DA SILVA (EXECUTADO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001208-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSSA PROFETA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000703-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ PEZ (REQUERIDO)

MAURO DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

ALCEU DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

CARMEN ROSANE MABONI (REQUERIDO)

LORAINE PIRES PEZ (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para providenciar a regularização da distribuição da CP, no prazo de 05 

dias sob pena de devolução desta Deprecata, no prazo de 30 dias..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001407-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001514-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000207-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA CAS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000223-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER JUNIOR BARCELLOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado via DJE, para promover o andamento do feito, no 

prazo legal, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000345-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE APARECIDA COUTO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

EFETIVAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

COMPLEMENTAR, UMA VEZ QUE FOI COTADO O MONTANTE DE R$ 

280,00,. Para tanto, deverá 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004269-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BARBOSA (EXECUTADO)

AMAZON TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado do exequente, via DJE, para promover o andamento 

do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. 

Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se 

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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005782-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para juntar a 

GUIA DAS CUSTAS da carta precatória e DA DILIGÊNCIA do Oficial de 

Justiça, vez que se encontra encartado nos autos somente o 

comprovante de transação bancária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005574-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

JAMIR DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYRAN BENTO DE SOUZA (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 15 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 9 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003605-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PADILHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACCHINI S/A (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116811 Nr: 7731-56.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 VISTOS.

1.) Considerando a existência de apólice de seguro (fls. 81) a indicar 

eventual direito de regresso, DEFIRO o pedido de DENUNCIAÇÃO DA LIDE 

à empresa Mapfre Seguros, qualificada às fls. 48, determinando sua 

citação para os atos e termos da presente ação e consignando-se as 

advertências legais. Expeça-se o necessário, providenciando as 

alterações necessárias junto ao Sistema Apolo para a devida inclusão no 

polo passivo da demanda.

 2.) Apresentada resposta pela litisdenunciada, intime-se a parte autora 

para réplica.

 3.) Após, conclusos para saneamento do feito.

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120685 Nr: 9706-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENEIDE ALVES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO a busca de endereço da parte executada pelos Sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que a parte autora/exequente 

não comprovou nos autos o esgotamento dos meios possíveis para 

localização do(s) devedor(es), consoante regra do art. 476 da 

CNGC-TJMT. Ademais, tratando-se a parte autora de pessoa jurídica de 

direito privado, compete à empresa interessada a manutenção de seus 

cadastros de clientes devidamente atualizados, podendo dispor, inclusive, 

de quadro de pessoal adequado a diligenciar na localização de devedores.

2. INTIME-SE a parte autora/exequente, via DJe, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127198 Nr: 3748-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDERTAKE ASSESSORIA EM RH LTDA, 

GESSICA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A busca pelos sistemas conveniados do TJMT só é admitida quando 

esgotadas as tentativas de localização da parte.

Em detida análise ao feito e à documentação encartada às fls. 96, 

verifica-se a existência de endereço no qual não foi realizada a tentativa 

de citação da parte executada (Rua das Perobas, n. 1163, Jardim Imperial, 

Sinop/MT). Assim, determino a citação da parte executada em tal 

endereço, na forma da legislação processual vigente, consignando-se as 

advertências legais.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 5547-35.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) INDEFIRO o postulado às fls. 136/137, uma vez que a concretização da 

citação é interesse da parte autora para o perfeito deslinde do processo, 

cabendo a ela arcar com os custos decorrentes do ato citatório, na forma 

determinada pela legislação processual vigente. Ademais, vale consignar 

que não se trata a autora de parte hipossuficiente que goze dos 

benefícios da gratuidade judiciária.

2.) INTIME-SE a parte autora para que dê prosseguimento ao feito, 

providenciando os atos e diligências necessários à validade da citação 

ficta, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 201-45.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI, ALEXANDRE VIEGAS, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI, MAGGIONI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:OAB/MT14.733-A,  OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI  - 

OAB:OAB/MT12.370-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos.

1.) DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte executada 

junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

2.) Com a indicação da localização do bem, expeça-se 

mandado/precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto ou termo. Ato contínuo, caso não tenha advogado constituído nos 

autos, proceda sua intimação pessoal quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC).

 3.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35269 Nr: 4402-17.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte executada 

junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

2. Com a indicação da localização do bem, expeça-se mandado/precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto ou termo. Ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda sua 

intimação pessoal quanto à efetivação do ato constritivo (art. 841, §§ 1º e 

2º, NCPC).

3. Determino, ainda, a inclusão do nome da parte executada junto aos 

cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, §3º, do NCPC. 

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o necessário, via sistema 

SerasaJud.

4. Após, renove-se intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 5. Silente a parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113483 Nr: 5469-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, JÉSSIKA BORGES PORTES - OAB:20940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte executada 

junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

2.) Com a indicação da localização do bem, expeça-se 

mandado/precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto ou termo. Ato contínuo, caso não tenha advogado constituído nos 

autos, proceda sua intimação pessoal quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC).

 3.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87931 Nr: 7460-52.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ISHIKO DE OLIVEIRA 

- OAB:232233/SP

 Vistos.

1.) DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte executada 

junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

2.) Com a indicação da localização do bem, expeça-se 

mandado/precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto ou termo. Ato contínuo, caso não tenha advogado constituído nos 

autos, proceda sua intimação pessoal quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC).

 3.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43091 Nr: 47-90.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPAAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJG, JAD

 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: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos.

1.) DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte executada 

junto ao Sistema RENAJUD. Em caso positivo, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

2.) Com a indicação da localização do bem, expeça-se 

mandado/precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto ou termo. Ato contínuo, caso não tenha advogado constituído nos 

autos, proceda sua intimação pessoal quanto à efetivação do ato 
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constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC).

 3.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 25636 Nr: 229-81.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE MARIA FEDRIZZI FRITSH

 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: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 Vistos.

1.) DEFIRO o pedido para restrição veicular de bens da parte executada, 

inscrita no CPF sob o nº. 902.088.891-91, junto ao Sistema RENAJUD. Em 

caso positivo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, 

indique a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

2.) Com a indicação da localização do bem, expeça-se 

mandado/precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto ou termo. Ato contínuo, caso não tenha advogado constituído nos 

autos, proceda sua intimação pessoal quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC).

 3.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 4224-87.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HECKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO TONEL 

KOBER, para devolução dos autos nº 4224-87.2014.811.0040, Protocolo 

112312, 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.: 82856 Nr: 1793-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULCINEI CHITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PAULO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1793-85.2011.811.0040, Protocolo 

82856, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003161-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES TIMBOLA FIOR (REQUERENTE)

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS DE BARROS (TESTEMUNHA)

JOSE LUIZ CAMERA (TESTEMUNHA)

MARILENE BERNARDI MACULAN (TESTEMUNHA)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003798-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

EVA TONIAZZO (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003538-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

ELIANE FRANCESCONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005305-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZUZANA SILVESTRE (AUTOR(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005305-15.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ZUZANA SILVESTRE 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 ZUZANA SILVESTRE 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 
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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: 1004139-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI MARIA MOHLECKE (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005671-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA HOFFMANN VICENTE (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (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: 1005671-54.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TERESINHA HOFFMANN VICENTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Defiro a gratuidade judiciária. 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: 1005742-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

NATIVIDADE BENITES (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: 1005742-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NATIVIDADE BENITES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por NATIVIDADE BENITES contra 

o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15659088, em que comprova recebimento do beneficio 

até 06/07/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005746-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

LOURENA INES LERMEN FEROLDI (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: 1005746-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LOURENA INES LERMEN FEROLDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

LOURENA INES LERMEN FEROLDI contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 
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devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15661706, em que 

comprova a qualidade de segurada e o cumprimento do período de 

carência pela autora. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005769-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

GENTIL HECK (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: 1005769-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENTIL HECK RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

GENTIL HECK em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado a converter o benefício de auxílio-doença que se 

encontra recebendo em aposentadoria por invalidez. Para tanto, relata a 

parte autora que está acometida de doença que a impede de realizar suas 

atividades laborativas. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 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. Compulsando os documentos acostados aos 

autos, verifico que o autor encontra-se recebendo o beneficio de 

auxílio-doença, não sendo necessária a tutela jurisdicional, 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: 1005791-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BARBOSA DUTRA (AUTOR(A))

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO (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: 1005791-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENE BARBOSA DUTRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por IRENE 

BARBOSA DUTRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15708444, em que 

comprova o histórico de contribuições da segurada. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 
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assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

LENIRA MORARI (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: 1005703-59.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LENIRA MORARI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Primeiramente, em que pese a insurgência da parte autora, é 

requisito de admissibilidade da inicial a comprovação do indeferimento do 

benefício pela via administrativa, desta forma, não pode este Juízo 

aventurar-se em receber a petição inicial quando ausente o requerimento 

administrativo, sendo que a parte autora, até este momento, tampouco foi 

submetida a perícia médica, podendo, até mesmo, vir a obter o deferimento 

do benefício pela via administrativa. Sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1- De acordo com o entendimento 

exarado por esta Corte, em ações de cunho previdenciário, ainda que não 

se condicione a busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via 

administrativa, exige-se prévia provocação da instância administrativa e a 

sua negativa para o ajuizamento da ação. Assim já decidiu o Supremo 

Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão 

geral reconhecida. 2- O entendimento do STF e deste Tribunal é o de que, 

nas ações ajuizadas após o julgado supra transcrito, exige-se a 

comprovação do prévio requerimento administrativo. Em momento algum 

exige-se a juntada de todo o procedimento administrativo para caracterizar 

o interesse de agir. 3- Embora se reconheça o poder instrutório do Juiz, 

conforme o disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, a 

exigência de juntar cópia de todo o procedimento administrativo extrapola 

os limites do artigo 282, III do Código de Processo Civil, por não se tratar de 

documento essencial à demanda. 4- Não é razoável impor à agravante que 

arque com os custos das cópias integrais do procedimento administrativo, 

considerando ter declarado sua hipossuficiência e obtido os benefícios da 

justiça gratuita. 5- Agravo de instrumento provido”. (TRF-3 - AI: 

00268374820154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO AO RE631240. REPERCUSSÃO GERAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 

543-B do CPC), Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, 

julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014, firmou entendimento no sentido de 

que a exigência de prévio requerimento administrativo para o manejo de 

ação judicial, na qual se busca concessão de benefício previdenciário não 

fere a garantia do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto inexistente o pedido 

administrativo anterior ao ajuizamento da ação, não há falar em lesão ou 

ameaça ao direito postulado. Ressalvou, no entanto, o colegiado da 

Suprema Corte que a exigência do prévio requerimento administrativo não 

se confunde com o exaurimento da instância administrativa. 2. No caso, a 

sentença extinguiu o processo (art. 267, IV, do CPC), em razão da inércia 

da parte autora em cumprir diligência determinada pelo juízo, relativa à 

juntar comprovante do requerimento administrativo, no prazo estipulado, 

para fins de benefício previdenciário. 3. Não comprovado o prévio 

requerimento administrativo e tomando-se por referência a decisão da 

Corte Constitucional impõe-se a extinção do feito. (grifei) 4. Apelação 

desprovida, para manter a sentença e extinguir o processo sem 

julgamento do mérito”. (TRF1. 1ª T. AC 0012580-23.2015.4.01.9199 / MG, 

Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), e-DJF1 

p.387 de 17/07/2015). Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante de 

indeferimento do benefício pela via administrativa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001110-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

APARECIDO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001110-21.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: APARECIDO TEIXEIRA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado, 

devidamente intimado para impugnar a execução, quedou-se inerte, 

homologo os cálculos apresentados pelo exequente 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002583-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

LEONISIA BIAVA BUZZACARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002583-76.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LEONISIA BIAVA BUZZACARO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Considerando que o 

exequente concordou com os cálculos apresentados pelo executado em 

num. 13770842, homologo-os 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. No mais, condeno o exequente 

ao pagamento de honorários de sucumbência ao procurador do 

executado, os quais fixo em R$500,00, nos termos do § 8º do art. 85, do 

NCPC, eis que, nos termos do §7º do mesmo diploma legal, somente não 

serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, quando a mesma não tenha sido impugnada. Efetuado o 

pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001094-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ABELO BARBOSA FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001094-67.2017.8.11.0040. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 184 de 750



EXEQUENTE: ABELO BARBOSA FARIA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

num. 14223437, homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002469-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

ADAO ELIAS DELGADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002469-06.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ADAO ELIAS DELGADO DE SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

num. 13282903, homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003509-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003509-57.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: IOLANDA GOMES DOS SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

num. 13650705, homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001065-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZONETE DE FATIMA DE FREITAS (EXEQUENTE)

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001065-51.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

LIZONETE DE FATIMA DE FREITAS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado 

não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 

12566496, homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001874-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LUCIELMA AUGUSTA DE ARRUDA KLIPSTEIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001874-41.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

LUCIELMA AUGUSTA DE ARRUDA KLIPSTEIN EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado 

não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 

12768446, homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001909-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

FRANCISCO RODRIGUES DUARTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001909-98.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

FRANCISCO RODRIGUES DUARTE EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado concordou com 

os valores apresentados pelo exequente id. 12497271, homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000130-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL EVANIR DOS SANTOS MELO (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 DECISÃO Processo: 1000130-74.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MIGUEL EVANIR DOS SANTOS MELO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado 

concordou com os valores apresentados pelo exequente id. 12933613, 

homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000626-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

SANCLE BORGES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000626-40.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SANCLE BORGES DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado concordou com 

os valores apresentados pelo exequente id. 12455900, homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002475-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI (ADVOGADO(A))

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

VANILDO DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002475-13.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

VANILDO DE MELO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado concordou com 

os valores apresentados pelo exequente id. 13399830 e 13399831, 

homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000630-77.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DE LIMA SAMPAIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000630-77.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO DE LIMA SAMPAIO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado concordou com 

os valores apresentados pelo exequente Num. 12651495, homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003343-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA (ADVOGADO(A))

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003343-25.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente Num. 

13513665, homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001174-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

JOAO SOUSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001174-65.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JOAO SOUSA DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado 

concordou com os valores apresentados pelo exequente no Num. 

13875606, homologo-os 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001751-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

IVO BOTTEGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001751-09.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

IVO BOTTEGA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Considerando que o executado concordou com os valores 

apresentados pelo exequente no Num. 13879565, homologo-os 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: 1003947-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FLAVIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1004679-30.2017.8.11.0040. 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 

15724883, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, 

devendo informar o número da conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 

09 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004925-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WENDER BRUNO LEITAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1004925-26.2017.8.11.0040. 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 

1700609482, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, 

devendo informar o número da conta para liberação do valor. Sorriso/MT, 

09 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

EDEN OSMAR DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSÉ CASSIMIRO VIANA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO Nº 1002762-10.2016.8.11.0040 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 do recurso interposto, para 

querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 20 de 

julho de 2017. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

EDEN OSMAR DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSÉ CASSIMIRO VIANA (TESTEMUNHA)
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PROCESSO Nº 1002762-10.2016.8.11.0040. 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 

15804771, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS (REQUERENTE)

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003969-10.2017-10.2016.8.11.0040. 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 

15796037, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002465-03.2016.8.11.0040 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. 12343111, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 09 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEDIN (REQUERENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010710-83.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Executada (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, manifeste-se sobre o noticiado no ID. 14970668. Sorriso/MT, 09 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001517-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADILSON ROBERTO MARTINS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Trata-se 

de ação proposta por ADILSON ROBERTO MARTINS em face de ITAU 

UNIBANCO S/A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que é possuidor de uma 

conta bancária, que realiza transações e recebimento de benefícios 

previdenciários através desta. Alega que o banco, de forma unilateral, 

decidiu fazer o encerramento da conta, sendo avisado somente pela sua 

gerente no momento em que esteve na agencia da reclamada. Postulou 

pela manutenção da conta bancária, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, demonstrando que o reclamante foi notificado e que o 

banco, por razões contratuais, tem a prerrogativa de encerrar as contas 

bancárias unilateralmente. Alega que não houve busca do reclamante para 

tentar resolver de forma administrativa, não originando danos morais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. A reclamada demonstrou que o reclamante foi 

notificado, juntado comprovante de um AR (aviso de recebimento). É 

possível que a instituição bancária encerre unilateralmente conta-corrente, 

desde que o faça com amparo na Resolução n.º 2.025 do Banco Central. 

Ementa: CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. 

POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Trata-se de apelação em face de sentença de improcedência, cuja ação 

tinha como causa de pedir o encerramento indevido de conta-corrente. 2. 

É possível que a instituição bancária encerre unilateralmente 

conta-corrente, desde que o faça com amparo na Resolução n.º 2.025 do 

Banco Central. 3. Não restou caracterizada qualquer conduta ilícita por 

parte da instituição financeira ao proceder ao encerramento unilateral da 

conta-corrente em nome do autor, não havendo que se falar em 

responsabilidade civil a ensejar indenização por dano moral. 4. Recurso 

conhecido e desprovido. Desse modo, provada a cumprimento da 

Resolução expedida pelo Banco Central, a rescisão unilateral revela-se 

legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações 

pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A 

despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a litigância de 

má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente nesse sentido. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim 

para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001517-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 
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ADILSON ROBERTO MARTINS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Trata-se 

de ação proposta por ADILSON ROBERTO MARTINS em face de ITAU 

UNIBANCO S/A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que é possuidor de uma 

conta bancária, que realiza transações e recebimento de benefícios 

previdenciários através desta. Alega que o banco, de forma unilateral, 

decidiu fazer o encerramento da conta, sendo avisado somente pela sua 

gerente no momento em que esteve na agencia da reclamada. Postulou 

pela manutenção da conta bancária, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, demonstrando que o reclamante foi notificado e que o 

banco, por razões contratuais, tem a prerrogativa de encerrar as contas 

bancárias unilateralmente. Alega que não houve busca do reclamante para 

tentar resolver de forma administrativa, não originando danos morais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. A reclamada demonstrou que o reclamante foi 

notificado, juntado comprovante de um AR (aviso de recebimento). É 

possível que a instituição bancária encerre unilateralmente conta-corrente, 

desde que o faça com amparo na Resolução n.º 2.025 do Banco Central. 

Ementa: CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. 

POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Trata-se de apelação em face de sentença de improcedência, cuja ação 

tinha como causa de pedir o encerramento indevido de conta-corrente. 2. 

É possível que a instituição bancária encerre unilateralmente 

conta-corrente, desde que o faça com amparo na Resolução n.º 2.025 do 

Banco Central. 3. Não restou caracterizada qualquer conduta ilícita por 

parte da instituição financeira ao proceder ao encerramento unilateral da 

conta-corrente em nome do autor, não havendo que se falar em 

responsabilidade civil a ensejar indenização por dano moral. 4. Recurso 

conhecido e desprovido. Desse modo, provada a cumprimento da 

Resolução expedida pelo Banco Central, a rescisão unilateral revela-se 

legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações 

pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A 

despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a litigância de 

má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente nesse sentido. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim 

para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

REGILDO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004709-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REGILDO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta 

por REGINALDO DE LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) concessão de medida liminar para a retirada do seu nome de 

banco de dados de órgão de restrição ao crédito; b) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato n. 645419753000000FI, o qual 

gerou a inscrição no valor de R$193,75 (cento e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos); e c) a condenação do banco reclamado a título 

de indenização por danos morais; e d) a inversão do ônus da prova. A 

parte reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado a contração 

dos serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida com 

anotação de seus dados em órgãos de restrição ao crédito promovida 

pelo banco reclamado, motivada por suposta dívida no valor de R$193,75 

(cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), referente ao 

Contrato n. 645419753000000FI, situação que lhe ocasionou danos 

morais. Decisão concedendo a pretensão liminar encontra-se no Id. 

9831366. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11452967). O 

banco reclamado apresentou contestação no Id. 11399327. Em síntese, 

argumenta ser legítima a cobrança impugnada, pugnando pela 

improcedência do pedido indenizatório. A parte reclamante apresenta 

impugnação no Id. 11530687. Em síntese, rechaça todas as alegações 

constantes na contestação, pugnando pela procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente 

caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, 

levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do 

CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo 

diploma legal, conclui-se que a parte reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que oferta 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 à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, vê-se que não restou demonstrada a legitimidade do 

ao Contrato n. 645419753000000FI, o qual gerou a inscrição do nome da 

parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$193,75 

(cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Frise-se que a 

parte reclamante sustenta que não efetuou qualquer operação de crédito 

com o banco reclamado. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar que a parte reclamante de fato realizou os contratos de 

empréstimos acima referidos, deixando de juntar aos autos documentos 

que comprovariam a alegada contratação, dever processual que lhe foi 

atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, Por outro lado, 

a parte reclamante, mediante o extrato constante no Id. 9822932, 

demonstra que o banco reclamado tem efetuado a cobrança de valor 

referente a empréstimo não realizado, inclusive inseriu o seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Quanto ao dano moral. De início, importa 

frisar que incide sobre a instituição bancária 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 empréstimos não realizados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 9822932). A respeito do serviço defeituoso, 
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dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que na medida em que o banco reclamado 

admite a realização de empréstimo em suas agências bancarias, assume o 

risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido 

de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que 

no caso em testilha não ocorreu. Nesse sentido, a jurisprudência do e. 

TJMT: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DA 

APELADA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE 

INDENIZAR - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONFIRMADA NA 

SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS 

PARTES – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDO – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE 

DANO MORAL REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Apelações Cíveis interpostas 

em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá 

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida e Repetição 

de Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedidos de Tutelas de 

Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. 2. Empréstimo consignado fraudulento, contratado 

por meio de documentos falsificados da Apelada. 3. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral. 4. 

Ocorrendo o dever de indenizar, verifica-se que o valor fixado na primeira 

instância obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e 

deve ser mantido. 5. A indenização por dano moral deve se balizar dentro 

de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as 

condições pessoais do ofensor e do ofendido e o caráter pedagógico da 

medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os 

ensejou. Quantum fixado na primeira instância reduzido. 6. Tutela 

antecipada concedida e ratificada na sentença, para determinar o 

cancelamento das inscrições nos cadastros do SPC e SERASA. 7. 

Sentença reformada em parte, tão somente no que tange ao valor fixado a 

título de indenização por dano moral. Recursos parcialmente providos.” 

(TJMT. Ap 59318/2017. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. 

Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Julgado em 

22-11-2017. Publicado no DJE 04-12-2017). [sem destaque no original] 

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER 

DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS 

EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE 

MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas 

ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. 

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a 

dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria 

configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é 

presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O 

montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando 

não demonstrada a má-fé.” (TJMT. Ap 130723/2017. QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO. Relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO. Julgado em 22-11-2017. Publicado no DJE 24-11-2017). 

[sem destaque no original] Restando comprovado também que não houve 

culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos serviços, 

mesmo porque é da instituição bancária reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do banco reclamado, 

instituição financeira de grande porte, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no equivalente a R$6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a 

reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato 

acarretou ao reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 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 banco 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 

confirmar a liminar concedida no Id. 9831366, bem assim para JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 

645419753000000FI, o qual gerou a inscrição no valor de R$193,75 (cento 

e noventa e três reais e setenta e cinco centavos); e 2) CONDENAR o 

banco 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), considerando-se como tal 

a data da inscrição do nome da parte reclamante em órgão de proteção ao 

crédito (Id. 9822932); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. 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, 08 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

REGILDO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004709-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REGILDO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta 

por REGINALDO DE LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) concessão de medida liminar para a retirada do seu nome de 

banco de dados de órgão de restrição ao crédito; b) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato n. 645419753000000FI, o qual 
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gerou a inscrição no valor de R$193,75 (cento e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos); e c) a condenação do banco reclamado a título 

de indenização por danos morais; e d) a inversão do ônus da prova. A 

parte reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado a contração 

dos serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida com 

anotação de seus dados em órgãos de restrição ao crédito promovida 

pelo banco reclamado, motivada por suposta dívida no valor de R$193,75 

(cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), referente ao 

Contrato n. 645419753000000FI, situação que lhe ocasionou danos 

morais. Decisão concedendo a pretensão liminar encontra-se no Id. 

9831366. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11452967). O 

banco reclamado apresentou contestação no Id. 11399327. Em síntese, 

argumenta ser legítima a cobrança impugnada, pugnando pela 

improcedência do pedido indenizatório. A parte reclamante apresenta 

impugnação no Id. 11530687. Em síntese, rechaça todas as alegações 

constantes na contestação, pugnando pela procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente 

caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, 

levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do 

CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo 

diploma legal, conclui-se que a parte reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que oferta 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 à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, vê-se que não restou demonstrada a legitimidade do 

ao Contrato n. 645419753000000FI, o qual gerou a inscrição do nome da 

parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$193,75 

(cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Frise-se que a 

parte reclamante sustenta que não efetuou qualquer operação de crédito 

com o banco reclamado. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar que a parte reclamante de fato realizou os contratos de 

empréstimos acima referidos, deixando de juntar aos autos documentos 

que comprovariam a alegada contratação, dever processual que lhe foi 

atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, Por outro lado, 

a parte reclamante, mediante o extrato constante no Id. 9822932, 

demonstra que o banco reclamado tem efetuado a cobrança de valor 

referente a empréstimo não realizado, inclusive inseriu o seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Quanto ao dano moral. De início, importa 

frisar que incide sobre a instituição bancária 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 empréstimos não realizados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 9822932). A respeito do serviço defeituoso, 

dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que na medida em que o banco reclamado 

admite a realização de empréstimo em suas agências bancarias, assume o 

risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido 

de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que 

no caso em testilha não ocorreu. Nesse sentido, a jurisprudência do e. 

TJMT: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DA 

APELADA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE 

INDENIZAR - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONFIRMADA NA 

SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS 

PARTES – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDO – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE 

DANO MORAL REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Apelações Cíveis interpostas 

em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá 

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida e Repetição 

de Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedidos de Tutelas de 

Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. 2. Empréstimo consignado fraudulento, contratado 

por meio de documentos falsificados da Apelada. 3. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral. 4. 

Ocorrendo o dever de indenizar, verifica-se que o valor fixado na primeira 

instância obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e 

deve ser mantido. 5. A indenização por dano moral deve se balizar dentro 

de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as 

condições pessoais do ofensor e do ofendido e o caráter pedagógico da 

medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os 

ensejou. Quantum fixado na primeira instância reduzido. 6. Tutela 

antecipada concedida e ratificada na sentença, para determinar o 

cancelamento das inscrições nos cadastros do SPC e SERASA. 7. 

Sentença reformada em parte, tão somente no que tange ao valor fixado a 

título de indenização por dano moral. Recursos parcialmente providos.” 

(TJMT. Ap 59318/2017. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. 

Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Julgado em 

22-11-2017. Publicado no DJE 04-12-2017). [sem destaque no original] 

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER 

DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS 

EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE 

MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas 

ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. 

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a 

dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria 

configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é 

presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O 

montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando 

não demonstrada a má-fé.” (TJMT. Ap 130723/2017. QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO. Relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO. Julgado em 22-11-2017. Publicado no DJE 24-11-2017). 

[sem destaque no original] Restando comprovado também que não houve 

culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos serviços, 

mesmo porque é da instituição bancária reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 
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não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do banco reclamado, 

instituição financeira de grande porte, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no equivalente a R$6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a 

reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato 

acarretou ao reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 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 banco 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 

confirmar a liminar concedida no Id. 9831366, bem assim para JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 

645419753000000FI, o qual gerou a inscrição no valor de R$193,75 (cento 

e noventa e três reais e setenta e cinco centavos); e 2) CONDENAR o 

banco 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), considerando-se como tal 

a data da inscrição do nome da parte reclamante em órgão de proteção ao 

crédito (Id. 9822932); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. 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, 08 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CLADISON ANDRE SCHIEVENIN (REQUERENTE)

TERRA AGRO COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA (REQUERENTE)

DENILCE JULIANA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ASSEF SERRANO (ADVOGADO(A))

ENZO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

SANDRO VIEIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000819-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TERRA 

AGRO COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA, CLADISON ANDRE 

SCHIEVENIN, DENILCE JULIANA DE AZEVEDO REQUERIDO: V.M. 

COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA, ENZO VEICULOS LTDA Vistos etc. Intime-se 

novamente a parte autora para cumprimento da decisão retro, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NYCHARLES DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002935-97.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NYCHARLES DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de reclamação proposta por NYCHARLES DOS SANTOS COSTA 

em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III, alegando, em suma, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. Postulou a 

declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação pelos danos 

morais suportados. A parte reclamada, por seu turno, alegou que não há 

ato ilícito por ela praticado, que a dívida é legítima, devido a cessão de 

crédito, bem como não ocorreu a incidência de danos morais. Para 

comprovar suas alegações juntou cópia de assinatura de compra 

realizada pelo reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as 

suas forças, que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, 

sustentando que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o 

reclamado sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o não da reclamante, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 
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no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NYCHARLES DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002935-97.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NYCHARLES DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de reclamação proposta por NYCHARLES DOS SANTOS COSTA 

em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III, alegando, em suma, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. Postulou a 

declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação pelos danos 

morais suportados. A parte reclamada, por seu turno, alegou que não há 

ato ilícito por ela praticado, que a dívida é legítima, devido a cessão de 

crédito, bem como não ocorreu a incidência de danos morais. Para 

comprovar suas alegações juntou cópia de assinatura de compra 

realizada pelo reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as 

suas forças, que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, 

sustentando que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o 

reclamado sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o não da reclamante, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002227-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARINALVA AZEVEDO SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Trata-se de ação proposta por MARINALVA AZEVEDO SANTOS em face 

de BANCO BRADESCARD S/A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

no valor de R$ 59,77 (cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), 

gerado pelo contrato Nº CT05588744101, proveniente de inscrição 
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providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que o 

reclamante possui várias outras restrições, motivando aplicação de 

Súmula. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. 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 as demais preliminares, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a inicial (ID 12984093). A ocorrência impede a caracterização 

do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em 

hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim 

aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA AZEVEDO SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002226-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARINALVA AZEVEDO SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Trata-se de ação proposta por MARINALVA AZEVEDO 

SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A., em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito no valor R$ 180,14 (cento e oitenta reais e 

quatorze centavos), gerado pelo contrato Nº EC05588744101, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. A mesma não reconhece 

a dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que não houve busca do 

reclamante para tentar resolver de forma administrativa, não originando 

danos morais. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

de prescrição, entendo que não deve prosperar, pois o início da contagem 

do prazo é a partir do conhecimento e não da anotação. Quanto as demais 

preliminares, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito 

e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 
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isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois, registra outros débitos posteriores a reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

valor R$ 180,14 (cento e oitenta reais e quatorze centavos), bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002224-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO 

ROGERIO FIGUEIREDO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Trata-se de ação proposta por PAULO ROGERIO 

FIGUEIREDO DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 161,25 (cento e 

sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) contrato nº 

667991471000004FI, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos seus 

compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Alega que não houve busca do reclamante para tentar resolver de forma 

administrativa, não originando danos morais. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 
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INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor de valor R$ 161,25 (cento e sessenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados 

da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001129-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SOFIA 

FELIX REQUERIDO: VIVO S/A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

que relata a parte autora que possui uma linha móvel com a requerida e 

que teve os serviços suspensos no mês de outubro de 2017 sem 

qualquer explicação. Diz que procurou resolução da questão no PROCON, 

sem sucesso. Em contato com a requerida foi informada que deveria ir até 

a cidade de Sinop para atendimento, pois havia uma suspeita de fraude. 

Em contestação, alega a requerida que a suspensão é legítima, pois a 

requerida deveria ter se dirigido a uma loja física portando documentos 

originais de identidade bem como comprovante de endereço, o que deixou 

de fazer. A questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, 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. (...) A requerente relata que 

adquiriu a linha telefônica em questão em setembro de 2017 e que logo no 

mês seguinte houve a suspensão dos serviços, o que perdurava até o 

protocolo da presente ação. No que se refere à suspensão dos serviços, 

entendo que o serviço de telefonia móvel nos tempos atuais é essencial 

tanto para fins comerciais quanto para fins pessoais, não havendo 

dúvidas de que a privação de sua utilização, sem causa legítima, fere os 

direitos da personalidade do consumidor. Ademais, salienta-se que no 

caso a parte autora havia contratado o serviço há apenas um mês, sendo 

que a suspensão se deu por falta de apresentação de documentos, 

conforme salientou a própria requerida, pois havia suspeita de fraude. 

Entendo que tais documentos deveriam ter sido exigidos no dia da 

contratação, e se não foram, trata-se de um serviço mal feito pela própria 

operadora, que não exigiu os documentos necessários e precaveu-se 

quando da contratação, não podendo punir o consumidor tão pouco tempo 

após por um erro dos seus prepostos. Nessa toada, considerando a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, o tempo de suspensão 

dos serviços, reputo razoável a tal título o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Deve-se salientar que embora inegável a importância dos serviços 

de telefonia, não provou a autora nenhum prejuízo real que tenha sofrido 

em virtude da suspensão dos serviços. DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação, para condenar a parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do 

arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial, 

devendo a parte requerida proceder à reativação dos serviços no prazo 

de 10 dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa 

de R$500,00. Determino ainda que a requerente compareça a uma loja 

VIVO, também no prazo de 10 dias, neste Município, para proceder à 

regularização do cadastro. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN (ADVOGADO(A))

DAVI WEBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000285-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DAVI WEBER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de ação proposta por 

DAVI WEBER em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 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 manteve apenas uma conta poupança junto 

ao banco Reclamado, tendo sacado praticamente todo o valor em 

depósito, deixando quantia insignificante, a mais de um ano antes de 

mudar-se para este estado do Mato Grosso, que deu-se no ano de 2014. 

Ao tentar efetuar um financiamento constatou a existência de registro 
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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, ID 13585291. A empresa reclamada 

apresentou contestação, conforme ID 13510534. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que o 

Reclamante deixou de encerrar a conta bancária, com isso gerando 

encargos que não foram adimplidos. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 13696378. Em síntese, a parte reclamante 

rechaça todas as alegações do banco reclamado, 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. 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 contrato nº 

733521799000072F assinado pelo Reclamante, contrato este que enseja o 

débito que está sendo discutido. 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. 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$ 8.000,00 (oito 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 referente ao contrato nº 

733521799000072F, 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$ 8.000,00 (oito 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004855-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN (ADVOGADO(A))

GEFERSON CASSIANO PANTALIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por GEFERSON CASSIANO PANTALIAO em face de BANCO 

BRADESCO, em que pretende a condenação da instituição financeira 

reclamada a título de indenização por danos morais. A parte reclamante 

sustenta que firmou um empréstimo com a instituição financeira reclamada, 

mediante a Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física n. 

4380617638, emitida em data de 03-8-2015, visando o financiamento de 

um veículo VW Polo Sedan, no valor total do financiamento de R$ 

16.613,35 (dezesseis mil seiscentos e treze reais e trinta e cinco 

centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. Aduz 

que, conquanto tenha realizado o pagamento das parcelas antes mesmo 

do vencimento, a instituição financeira reclamada passou a realizar 

incessantes cobranças sob a alegação de inadimplemento, com o enviou 

de várias notificações extrajudiciais, telefonemas e mensagens, inclusive 

a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, situação que 

lhe ocasionou danos morais. Devidamente citada, a instituição financeira 

reclamada apresentou contestação no Id. 13420012. Em síntese, 

argumenta que houve a inversão do pagamento de parcelas por parte da 

reclamante, o que gerou a cobrança impugnada. Nesses termos, pugna 

pela improcedência do pedido indenizatório. Audiência de conciliação 

restou infrutífera (Id. 13491361). Impugnação à contestação consta no Id. 

13623649. Em síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações da 

instituição financeira reclamada, pugnando pela procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do 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 financeiros, os quais foram contratados 

pela parte reclamante na condição de destinatária final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição financeira 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. No caso, 

diferentemente do sustentado pela instituição financeira reclamada, não 

restou demonstrado a existência de débito da parte reclamante em relação 

ao Contrato n. 4380617638, notadamente porque a parte reclamante juntou 

aos autos comprovantes de pagamento que indicam que não se 

encontrava inadimplente, conforme consta no Id. 9945550 e 9945553. 

Importa frisar que incide sobre a instituição bancária 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 insistente de crédito 

decorrente de empréstimo de financiamento de automóvel em que a parte 

reclamante se encontra adimplente com as parcelas ajustadas em 

contrato, inclusive com o envio de diversas notificações extrajudiciais (Id. 

9945584 e 9945602). 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] Em situação 

análoga o TJRS reconheceu a obrigação de indenizar. Confira-se: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA E REITERADA DE DÍVIDA QUITADA, ACORDO 

HOMOLOGADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. 1. A parte autora sustenta estar recebendo cobranças 

reiteradas de valores indevidos, eis que a dívida perante a ré já está 

quitada, com a ameaça de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, 

fato que lhe ocasionou danos de ordem extrapatrimonial. 2. A situação 

relatada na inicial demonstra a conduta negligente da demandada, que por 

inúmeras vezes efetuou a cobrança de valores já adimplidos, não 

atendendo as reclamações formuladas pelo consumidor, consoante 

demonstra a vasta prova documental carreada ao feito. 3. No que tange à 

prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a 

demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza 

compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da 

conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 

demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o 

denominado dano moral puro. 4. O valor a ser arbitrado a título de 

indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da 

proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade 

econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita 

praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano 

não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento 

ilícito. 5. No caso em análise não houve o pagamento das cobranças 

indevidamente realizadas, e eventual determinação de repetição dos 

valores viria a configurar enriquecimento ilícito da parte autora, nos termos 

do artigo 885 do Código Civil. Dado parcial provimento ao recurso.” 

(Apelação Cível Nº 70063416093, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/04/2015). [sem 

destaque no original] “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSISTENTES 

COBRANÇAS POR DÍVIDA JÁ PAGA, ATRAVÉS DE TELEFONEMAS E 

MENSAGENS ELETRÔNICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 1.500,00. CABIMENTO DA 

MAJORAÇÃO PARA A QUANTIA DE R$ 3.000,00, QUE MELHOR ATENDE 

ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PUNITIVA DO INSTITUTO, 

OBSERVANDO PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO PROVIDO, 

EM PARTE.” (Recurso Cível Nº 71004865846, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 30/04/2014). [sem destaque no original] Destaca-se, por 

oportuno, que na medida em que a instituição financeira reclamada admite 

a realização de empréstimo, assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

financeira reclamada à 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 pela parte reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a 

R$4.000,00 (quatro mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 
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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, a instituição 

financeira reclamada 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 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR a instituição financeira reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC 

a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ); e 2) JULGAR 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, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

SABRINA LIMA DERKOSKI (ADVOGADO(A))

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

VICTOR SANCHES GURGEL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011249-78.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: DARIO PEREIRA DOMINGOS 

EXECUTADO: RICARDO ALEXANDRE DE PADUA Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da sentença que extinguiu o feito sob o 

argumento de que a tutela jurisdicional buscada pelo exequente ultrapassa 

o teto legal do Juizado Especial. Aduz o embargante que há contradição, 

na exata medida em que o art. 3º, da Lei n. 9099/95 dispõe acerca da 

competência para julgamento das ações, dentre elas a de cobrança de 

honorários de profissional liberal, prevista na alínea “f” do inciso II do art. 

275 do CPC/73, alegando ser, justamente, o caso dos autos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito 

infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, o artigo 275 do CPC/73, dispunha 

acerca do procedimento sumário, em processo de conhecimento, como, 

por exemplo, a cobrança de honorários dos profissionais liberais, 

previstas na alínea “f” do inciso II, porém, o caso dos autos não se trata de 

processo de conhecimento, mas sim de processo de execução (de 

contrato). O §1º, do art. 3º, da Lei n. 9.099/95, dispõe que compete ao 

Juizado Especial promover a execução, tão somente, dos seus julgados e 

dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o 

salário mínimo, o que não é o caso dos autos, na medida em que a dívida 

executada soma mais de cem mil reais. Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença 

invectivada em sua integralidade. Após preclusão, proceda-se com o 

levantamento dos valores penhorados via Bacenjud no Num. 999457 ao 

executado, bem como das penhoras realizadas via Renajud no Num. 

999456, INTIMANDO-SE O EXEQUENTE A PROMOVER A IMEDIATA 

RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS REMOVIDOS EM SEU FAVOR À PARTE 

EXECUTADA, no prazo de 05 dias, sob pena de responder por perdas e 

danos, nos termos do art. 640 do Código Civil. Na sequência, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE LORENZINI MORAIS (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1002593-86.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

ACE SEGURADORA S.A 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. 12094772, bem como intimar a parte recorrida do 

recurso interposto no ID. 12401553, para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. O referido é verdade e dou fé. 

Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE LORENZINI MORAIS (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002593-86.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12401553, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 09 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA (ADVOGADO(A))

JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI (ADVOGADO(A))

VICTOR SANCHES GURGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002566-40.2016.8.11.0040 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, 09 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005372-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA RAITER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005372-14.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13008299, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 09 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005603-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SEQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005603-41.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 4.506,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TRANSPORTE AÉREO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE LUIZ SEQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais em que requer o autor 

ressarcimento do valor de R$4.506,64 ou sua disponibilização como 

crédito para compra de passagens. Refere que adquiriu passagens 

aéreas com destino no trecho Cuiabá/MT – Lisboa, Portugal para o dia 21 

de julho de 2017, entretanto tendo em vista seu passaporte não ter 

chegado a tempo, no dia 20 de julho de 2017 entrou em contato com a 

reclamada para cancelar as passagens. Refere que após o cancelamento 

foi informado que teria uma multa de R$788,32 e R$100,00 pela 

remarcação das passagens, com as quais não concorda. Adquiriu o 

autor, em 23 de junho de 2017, passagens aéreas para duas pessoas, 

cuja compra totalizou o valor de R$4.506,64. Tal valor foi pago por meio de 

cartão de crédito. Aduz que por motivos financeiros teve que cancelar a 

viagem, o que ocorreu em 20 de julho de 2017, ou seja, 1 dia antes da 

viagem. Refere que foi ofertada restituição de somente R$3.618,32. A 

requerida contesta afirmando que o requerido concordou com todas as 

regras tarifárias no momento da compra, de modo que não há ilegalidade 

na cobrança. Refere que todas as informações são claras, estando o 

cliente ciente das condições no momento da compra. Argumenta inexistir 

conduta ilícita de sua parte, de modo que pugna pela improcedência da 

demanda. Verifica-se que o reclamante adquiriu passagem aérea na 

modalidade “promo”, com desconto promocional, que previa 

contratualmente o reembolso diferenciado para o caso de cancelamento. 

Portanto, vale o que for contratado entre a empresa e o passageiro. 

Ademais, tal previsão foi disponibilizada no site da empresa e enviada por 

e-mail ao contratante, tendo o cliente que concordar com as mesmas para 

que pudesse prosseguir com a compra, não se vislumbrando abusividade 

na cobrança, tendo em vista que serve para diminuir o prejuízo causado 

pelo passageiro que não embarcou. Ainda, no caso concreto, 

analisando-se os valores referidos pelo autor, não verifico abusividade na 

cobrança, pois a multa cobrada representa o percentual de 19,71% do 

valor total passagem. . DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação de Reparação de Danos para. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 18 de abril de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004696-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (EXEQUENTE)

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR (EXECUTADO)

RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - 015.894.719-38 (PROCURADOR)

 

Proc. 1004696-32.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora da impugnação ao cumprimento 

de sentença (ID. 15380786) para querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005311-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES ALVES (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1005311-56.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13901668 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 09 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

VIVO S/A (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

LEIR OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002562-66.2017.8.11.0040 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, 09 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TEOCHI (REQUERENTE)

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)
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Proc. 1000890-86.2018.8.11.0040 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. 

15319210, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010734-43.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CACIOLATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

8010734-43.2015.8.11.0040 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 da suspensão do feito, cópia em anexo. Sorriso/MT, 

09 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010218-57.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA KARINE SCHUCK (EXECUTADO)

 

Processo: 8010218-57.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 13043747, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 09 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005898-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LIBERA TERESINHA CHECHIN (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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 10 de ABRIL 

de 2019, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010768-86.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MAGRO FILHO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010768-86.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre a diligência de ID. 13217628, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005435-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

OZANA VAITES (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: 

1005435-39.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.837,54; 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: 

OZANA VAITES Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte 

autora, OZANA VAITES SILVA, que no mês de janeiro do ano de 2016 

matriculou-se na instituição no curso de Administração. No ato da 

matrícula passaram o valor da mensalidade de R$1.258,00, mas que para 

ela seria feito um plano de pagamento onde a requerente não pagaria 

matrícula, que seria o mês de janeiro de 2016 e que posteriormente 

pagaria apenas 30% desse valor, sendo que a diferença lhe seria 

cobrada após o término do curso. Diz que ao rematricular-se em janeiro de 

2017, recebeu a notícia que agora teria que pagar 40% da mensalidade. 

Com o aumento da mensalidade, e passando por dificuldades em sua vida 

particular, procurou o departamento de atendimento ao aluno e trancou a 

matrícula, esperando passar o período de dificuldades, tendo obtido já em 

fevereiro de 2017 o status “trancado”. Entretanto, fora surpreendida em 

junho de 2017 com uma ligação da requerida, cobrando R$880,00, 

referente à mensalidade de fevereiro. Foi até a universidade onde foi 

informada que de acordo com o contrato, havendo trancamento todas as 

diferenças de valores ser considerariam vencidas. Diz não ter 

conhecimento de tais regras, e que solicitou o contrato, o qual não foi 

fornecido. Afirma que em meados de junho de 2017 foi informada que seu 

nome estava no SERASA. Requer: a) a suspensão da exigibilidade dos 

valores residuais das parcelas mensais a título de benefício PEP; b) a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$10.000,00. Foi deferida medida liminar, determinando a 

exclusão do registro impugnado bem como a exclusão do nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito e a inversão do ônus da prova. 

A requerida afirma que a aluna assinou o PEP 30, parcelando assim 70% 

da semestralidade do curso para efetuar o pagamento após a conclusão 

do mesmo. Como no dia 06/02/2017 a autora solicitou o trancamento, ficou 

responsável pelo pagamento da mensalidade até o dia do seu 

cancelamento. Diz que ao solicitar o trancamento, os valores do semestre 

cursado automaticamente venceram. Diz que a dívida total é no valor de 

R$10.837,54. Formula pedido contraposto para que a requerente seja 

condenada ao pagamento desse valor. Pois bem, quanto ao mérito, houve 

no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerida, contudo, não 

demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro lugar, não foi 

demonstrada a origem do débito de R$880,60 que gerou a inscrição ora 
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impugnada. Ainda, não foi juntado aos autos qualquer contrato de 

prestação de serviços educacionais que demonstre que quando do 

trancamento da matrícula, haveria o vencimento antecipado das parcelas 

do semestre cursado, portanto, não há como aferir a legalidade de tal 

cobrança. Assim, não há nos autos prova da legalidade inscrição e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova de onde se 

originou tal débito. Vale ressaltar que não estou reconhecendo que a 

autora não deve nada mais à requerida, visto que a própria aluna admite 

em contestação que aderiu ao parcelamento estudantil e que pagaria o 

valor parcelado ao final do período do curso. Entretanto, não comprovou a 

Universidade a legalidade de se efetuar tal cobrança de forma antecipada, 

após o trancamento do curso, o qual alega a requerida ser temporário, até 

que passe o período do dificuldades. Estranhamente não houve a juntada 

aos autos cópia de nenhum contrato. Por todo o exposto, a inscrição do 

nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente e ativa quando da inscrição ora 

impugnada, o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do contrapedido e 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$880,00, 

referente ao contrato AG00000002981251, determinando a baixa definitiva 

do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente deferida; b) Condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005435-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

OZANA VAITES (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: 

1005435-39.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.837,54; 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: 

OZANA VAITES Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte 

autora, OZANA VAITES SILVA, que no mês de janeiro do ano de 2016 

matriculou-se na instituição no curso de Administração. No ato da 

matrícula passaram o valor da mensalidade de R$1.258,00, mas que para 

ela seria feito um plano de pagamento onde a requerente não pagaria 

matrícula, que seria o mês de janeiro de 2016 e que posteriormente 

pagaria apenas 30% desse valor, sendo que a diferença lhe seria 

cobrada após o término do curso. Diz que ao rematricular-se em janeiro de 

2017, recebeu a notícia que agora teria que pagar 40% da mensalidade. 
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Com o aumento da mensalidade, e passando por dificuldades em sua vida 

particular, procurou o departamento de atendimento ao aluno e trancou a 

matrícula, esperando passar o período de dificuldades, tendo obtido já em 

fevereiro de 2017 o status “trancado”. Entretanto, fora surpreendida em 

junho de 2017 com uma ligação da requerida, cobrando R$880,00, 

referente à mensalidade de fevereiro. Foi até a universidade onde foi 

informada que de acordo com o contrato, havendo trancamento todas as 

diferenças de valores ser considerariam vencidas. Diz não ter 

conhecimento de tais regras, e que solicitou o contrato, o qual não foi 

fornecido. Afirma que em meados de junho de 2017 foi informada que seu 

nome estava no SERASA. Requer: a) a suspensão da exigibilidade dos 

valores residuais das parcelas mensais a título de benefício PEP; b) a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$10.000,00. Foi deferida medida liminar, determinando a 

exclusão do registro impugnado bem como a exclusão do nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito e a inversão do ônus da prova. 

A requerida afirma que a aluna assinou o PEP 30, parcelando assim 70% 

da semestralidade do curso para efetuar o pagamento após a conclusão 

do mesmo. Como no dia 06/02/2017 a autora solicitou o trancamento, ficou 

responsável pelo pagamento da mensalidade até o dia do seu 

cancelamento. Diz que ao solicitar o trancamento, os valores do semestre 

cursado automaticamente venceram. Diz que a dívida total é no valor de 

R$10.837,54. Formula pedido contraposto para que a requerente seja 

condenada ao pagamento desse valor. Pois bem, quanto ao mérito, houve 

no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerida, contudo, não 

demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro lugar, não foi 

demonstrada a origem do débito de R$880,60 que gerou a inscrição ora 

impugnada. Ainda, não foi juntado aos autos qualquer contrato de 

prestação de serviços educacionais que demonstre que quando do 

trancamento da matrícula, haveria o vencimento antecipado das parcelas 

do semestre cursado, portanto, não há como aferir a legalidade de tal 

cobrança. Assim, não há nos autos prova da legalidade inscrição e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova de onde se 

originou tal débito. Vale ressaltar que não estou reconhecendo que a 

autora não deve nada mais à requerida, visto que a própria aluna admite 

em contestação que aderiu ao parcelamento estudantil e que pagaria o 

valor parcelado ao final do período do curso. Entretanto, não comprovou a 

Universidade a legalidade de se efetuar tal cobrança de forma antecipada, 

após o trancamento do curso, o qual alega a requerida ser temporário, até 

que passe o período do dificuldades. Estranhamente não houve a juntada 

aos autos cópia de nenhum contrato. Por todo o exposto, a inscrição do 

nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 
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causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente e ativa quando da inscrição ora 

impugnada, o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do contrapedido e 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$880,00, 

referente ao contrato AG00000002981251, determinando a baixa definitiva 

do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente deferida; b) Condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004424-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

MARIANE CRISTINA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILAINE ZANATTA GOMES (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 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004467-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO (ADVOGADO(A))

VALERIA MADEIRA DE SOUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005547-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLI ANDRADE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005547-08.2017.8.11.0040 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 a diligência de ID. 13026115, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004491-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA MARQUES ORTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 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: 1004492-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES ORTEGA (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 15:30 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: 1004493-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES ORTEGA (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 15:40 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: 1004493-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

IZEILDES SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1004493-07.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamante 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamante da sentença de ID. 

13440069, bem como intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 

14588641, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 09 de outubro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004494-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES ORTEGA (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005403-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNIEL (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005403-34.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13994436 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 09 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004495-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVID ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 16:00 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: 1004502-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 16:10 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: 1004503-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 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: 1004504-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 16:30 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: 1002655-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ROSE ROGOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1002655-29.2017.8.11.0040 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 reclamante(advogado) no 

prazo de 05(cinco) dias acerca do deposito acostado no ID. 12985413, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 09 de Outubro de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004505-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004730-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI LERMENN (REQUERENTE)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004730-41.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13968016 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 09 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004506-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004507-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 17:00 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: 1004508-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ALBAJANE DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 17:10 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: 1006195-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

NILVA DE BRITO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006195-85.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13947707para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 09 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004696-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

VANDERCI PIANTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004696-66.2017.8.11.0040 Exequente: VANDERCI PIANTA Executado: 

ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA 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 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 

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. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 
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termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

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, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001653-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO DE CASTRO MOYA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001653-58.2016.8.11.0040 Exequente: JOAO ANTONIO DE CASTRO 

MOYA Executado: SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME 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) ou 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. 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, 

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 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento. 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, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 8010234-16.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO SERRAGLIO (REQUERENTE)

CARLOS SOARES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO FREITAS VAZ (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDER ANDREGHETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010234-16.2011.8.11.0040. REQUERENTE: MILTON ANTONIO 

SERRAGLIO REQUERIDO: JORGE LEANDRO FREITAS VAZ, BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Ante a informação do CPF do 

reclamado perfectibilizo, neste ato, a ordem de bloqueio de 

valores/penhora de veículos RENAJUD deferida em Num. 11006372. No 

mais, acaso frustrada a tentativa de penhora, expeça-se certidão de 

dívida, na forma pugnada pelo exequente, o qual deverá, as suas 

expensas, providenciar a inclusão do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001876-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001876-11.2016.8.11.0040 Exequente: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP Executado: ALMIR SOFIATTI e outros 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 
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INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 

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. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 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, 

conclusos para extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010314-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BATISTA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010314-04.2016.8.11.0040 Exequente: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Executado: ELIAS BATISTA BARBOSA 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 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 

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. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 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, 

conclusos para extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011237-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WALDEMIR DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011237-64.2015.8.11.0040 Exequente: WALDEMIR DA CONCEICAO 

Executado: BANCO ITAUCARD SA 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) ou 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. 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, 

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 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005644-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1005644-08.2017.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME e outros 

(2) 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 INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 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. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

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, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010934-50.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

ALEX BARBOZA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EXECUTADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010934-50.2015.8.11.0040 Exequente: VANIA BARBOSA DA SILVA 

Executado: Banco do Brasil S/A 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) ou 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. 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, 

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 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALISSON PUPO XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010059-46.2016.8.11.0040 Exequente: BANCO ITAUCARD S/A 

Executado: ALISSON PUPO XAVIER Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 
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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) ou 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. 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, 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 APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005558-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005558-37.2017.8.11.0040 Exequente: ROSEMERI VORISEK 

78629810149 Executado: BETHANIA MESSIAS DA SILVA 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) ou 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. 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, 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 APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010409-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVES FERREIRA CUNHA (EXEQUENTE)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NAIDER OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010409-68.2015.8.11.0040 Exequente: IVES FERREIRA CUNHA 

Executado: LUIZ NAIDER OLIVEIRA MARTINS 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) ou 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. 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, 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 APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010371-90.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DALEFFE SCHNEIDER (EXEQUENTE)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES SOBRINHO LUTO (EXECUTADO)

OZIENE DE OLIVEIRA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010371-90.2014.8.11.0040 Exequente: EVANDRO DALEFFE SCHNEIDER 

Executado: MARINES SOBRINHO LUTO e outros Vistos etc. Inicialmente, 

cadastre-se a Defensoria Pública, eis que representa a ré neste feito. 

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) ou 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. 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, 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 APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010773-11.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

SAMUEL LOPES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

ELISIANE BOTTEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010773-11.2013.8.11.0040 Exequente: SAMUEL LOPES Executado: 

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA 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) ou 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. 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, 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 APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001502-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1001502-58.2017.8.11.0040 Exequente: MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & 

OLIVEIRA LTDA - ME Executado: MARILENE DA SILVA SOUSA 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 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 

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. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 
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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, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010724-67.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010724-67.2013.8.11.0040 Exequente: JAMIR BRESCANSIN Executado: 

VALDIR DA SILVA 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) ou 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. 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, 

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 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento. 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, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEAL (EXEQUENTE)

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMURI DA COSTA FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000362-86.2017.8.11.0040 Exequente: BRUNA BEAL Executado: SAMURI 

DA COSTA FRAGA 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 INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 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. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

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, conclusos para extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010350-80.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALMO SUNAC (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LEIMANN (ADVOGADO(A))

APARECIDO PAIVA COIMBRA (EXECUTADO)

GUSTAVO GUERRIERI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ADRIANO M. DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOÃO PAULO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010350-80.2015.8.11.0040 Exequente: DALMO SUNAC Executado: 

APARECIDO PAIVA COIMBRA e outros 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) ou 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. 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, 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 APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. 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, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

SIRLEI HOFFMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002305-75.2016.8.11.0040 Exequente: SIRLEI HOFFMANN Executado: 

BANCO BRADESCO SA 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) ou 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. 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, 

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 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. 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, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010408-54.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA LINO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010408-54.2013.8.11.0040 Exequente: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Executado: ANDREA LINO LOPES 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 INTEGRAL COM SUCESSO, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida 

pelo sistema, oportunidade em que o executado poderá oferecer 

EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, 

efetivado 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) ou 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. 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, 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. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 
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TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

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, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010007-89.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MUNHOZ DE JESUS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010007-89.2012.8.11.0040 Exequente: JAMIR BRESCANSIN Executado: 

RAFAEL MUNHOZ DE JESUS DA SILVA 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 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 

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. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

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, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006452-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE VALDERI BACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1006452-13.2017.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: ROQUE VALDERI BACH 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 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 
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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. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

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, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004446-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004446-33.2017.8.11.0040 Exequente: RODRIGO LUIZ GOBBI Executado: 

ANTONIO LIMA DA SILVA 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 INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado 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) ou 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. 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, 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. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

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, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-47.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010219-47.2011.8.11.0040 Exequente: LARISSA INA GRAMKOW 

Executado: SOLANGE APARECIDA FELIX Vistos etc. Ao contrário do que 

afirma a exequente em Num. 13844003, as ordens de bloqueio via 

BACENJUD atingem as cooperativas de crédito, motivo pelo qual 

perfectibilizo nova ordem de bloqueio, nos seguintes termos: 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) ou 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 
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CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. 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, 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 APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

ARQUIVE-SE, MEDIANTE AS CAUTELAS DE ESTILO, ante as inúmeras 

tentativas frustradas de busca de bens penhoráveis da executada. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: CONSTRUTORA 

PORTO RICO LTDA - ME Processo nº. 1000179-52.2016.8.11.0040 Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo 

a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002918-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES DE NORONHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Reclamado: PAULO SOARES DE NORONHA 

Processo nº. 1002918-27.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003239-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

IVANETE DA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: IVANETE DA 

APARECIDA BUENO Reclamado: VALTER ANTONIO DE SOUZA Processo 

nº. 1003239-62.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002048-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

VINICIUS MARCHIORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE WASEM (EXECUTADO)

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

MARIA SOELI LOPES WASEM (EXECUTADO)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: VINICIUS 

MARCHIORO Reclamado: EDUARDO HENRIQUE WASEM e outros (2) 

Processo nº. 1002048-16.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002244-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR PASQUALI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MECANICA 

SORRISAO LTDA - ME Reclamado: JUCIMAR PASQUALI Processo nº. 

1002244-49.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 
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prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010775-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: LARISSA INA 

GRAMKOW Reclamado: SANDRA MARCIA FERREIRA Processo nº. 

8010775-44.2014.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MINETTO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELE ZAGO PRUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANTONIA 

MINETTO MACHADO Reclamado: JOCELE ZAGO PRUNES Processo nº. 

8010639-76.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002561-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA (ADVOGADO(A))

ANGELICA MICHELON (ADVOGADO(A))

CLEISON JUNIOR FACHIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CLEISON JUNIOR 

FACHIN Reclamado: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - 

M A T O G R O S S E N S E  S . A  e  o u t r o s  P r o c e s s o  n º . 

1002561-81.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA PRECISAO EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR BARROS LIMA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000089-44.2016.8.11.0040 Reclamante:  MAXIMA PRECISAO 

EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME Reclamado: YGOR BARROS LIMA 

CORREA Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito 

em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das 

custas processuais, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

CLAUDECIR CAVALCANTE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002271-32.2018.8.11.0040 Reclamante: CLAUDECIR CAVALCANTE 

SOUSA Reclamado: OI S/A Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar 

o pagamento de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLIENE MASCARENHA (REQUERENTE)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002352-78.2018.8.11.0040 Reclamante: DARLIENE MASCARENHA 

Reclamado: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MAXIMO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010616-33.2016.8.11.0040 Reclamante: NAOR GONCALVES PEREIRA 

Reclamado: JULIANA MAXIMO GONCALVES Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004782-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA CABRAL CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004782-03.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: ALINE APARECIDA CABRAL CACERES Vistos 

etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BLOCK EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000994-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA SORRISO 

MECANICA DIESEL LTDA - ME REQUERIDO: CONSTRUTORA BLOCK EIRELI 

- ME Vistos etc. A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar o 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito, contudo, quedou-se inerte. Destarte, resta inviabilizada a 

prestação jurisdicional, uma vez que a parte reclamante se desinteressou 

pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALO AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000998-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA SORRISO 

MECANICA DIESEL LTDA - ME REQUERIDO: SALO AUTO CENTER LTDA - 

ME Vistos etc. A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar o 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito, contudo, quedou-se inerte. Destarte, resta inviabilizada a 

prestação jurisdicional, uma vez que a parte reclamante se desinteressou 

pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CLAUDIR ROSSETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000999-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA SORRISO 

MECANICA DIESEL LTDA - ME REQUERIDO: SANDRO CLAUDIR ROSSETTO 

Vistos etc. A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar o 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito, contudo, quedou-se inerte. Destarte, resta inviabilizada a 

prestação jurisdicional, uma vez que a parte reclamante se desinteressou 

pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005152-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT (ADVOGADO(A))

NORBERTO DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005152-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NORBERTO DE FREITAS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A parte reclamante 

foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte reclamada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, quedou-se 

inerte. Destarte, resta inviabilizada a prestação jurisdicional, uma vez que 

a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROZELI DE FATIMA PERES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

rosemeri mitsue okazaki takezara (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002283-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROZELI DE FATIMA PERES 

LOPES REQUERIDO: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por ROZELI 

DE FATIMA PERES LOPES, em face do CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS 

DE CUIABÁ (SOMATEM) e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual sustenta que 

adquiriu uma sepultura junto à primeira requerida para o sepultamento de 

sua genitora, no valor de R$4.408,99, restando combinado que a remoção 

dos restos mortais ocorreria após três anos. Aduz que em 10/2015 

agendou a remoção, porém foi informado que o corpo não estava 

totalmente decomposto, sendo necessário aguardar mais um ano para a 

remoção, porém, alega que em 15/05/2017, esteve no jazigo, porém não 

havia mais qualquer identificação da sua genitora, sendo que, ao procurar 

o primeiro requerido, foi informado que os restos mortais haviam sido 

removidos no dia 08/04/2017 para o ossário. Sustenta a autora que os 

restos mortais de sua genitora foram removidos como indigente para o 

ossário, sem qualquer aviso prévio ou notificação, não havendo mais 

qualquer forma da autora prestar homenagem para sua genitora, razão 

pela qual requer seja indenizada pelos supostos danos morais sofridos. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o 

sepultamento da genitora da autora ocorreu em 28/08/2013 (Num. 

14872103). O Regulamento do Cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá/MT, 

prevê, em seu art. 21, que as exumações serão permitidas após 03 anos 

“post-mortem”, contando-se o prazo a partir do falecimento. Do mesmo 

modo, prevê em seu art. 23, que, quando se tratar de sepultamento em 

jazigo cedido temporariamente, expirado o prazo de contratos, a 

administração enviará uma notificação pela via postal, com aviso de 

recebimento, para desocupação do jazigo, sendo que o §1ª dispõe que 

“decorrido trinta dias cotados do recebimento da notificação e não 

prorrogado contrato de cessão de direitos de uso promovida a 

desocupação do jazigo/nicho, ficará caracterizado como abandono e os 

restos mortais serão removidos para o ossário geral, sem a exigência de 

qualquer forma de notificação do cessionário”. (Num. 14872103- pag. 05). 

Conforme se vê do comprovante de AR, de Num. 14872125-pag. 05, 

houve a notificação da parte autora, em 23/09/2016, acerca do 

sepultamento temporário vencido, ao contrário do sustentado pela mesma 

na inicial, de que não houve qualquer aviso prévio, sendo que a remoção 

para o ossário se deu somente em 08/04/2017 (Num. 14872125-pag. 06), 

ou seja, mais de 06 meses após a notificação da parte autora. Outrossim, 

embora omitido na inicial, em 09/08/2017 houve a transferência dos restos 

mortais da genitora da autora para o novo jazigo adquirido junto à 

requerida (Num. 14872125-pag.07). Desta forma, constato que não houve 

qualquer dano e/ou prejuízo suportado, na medida em que a parte autora 

foi devidamente notificada que ocorreria a remoção dos restos mortais 

para o ossário, a família tinha conhecimento da data do término do contrato 

da locação do jazigo temporário, bem como não houve a perca dos 

referidos restos mortais, conforme indicado na inicial, na exata medida em 

que já houve, inclusive, a transferência dos mesmos para o jazido 

adquirido junto à requerida. Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial. Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002892-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI (AUTOR(A))

PAULO DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES (RÉU)

JULCIMAR ZUCHI (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002892-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): RECMED COMERCIO DE 

MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI RÉU: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, 

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES Vistos etc. 

Trata-se de ação anulatória em que os requeridos suscitaram, em 

contestação, a ilegitimidade passiva e incompetência territorial. É o 

relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

pretende a anulação da penalidade de suspensão do direito de participar 

de licitações que envolvam o Município de Nova Mutum/MT, determinando 

sua substituição por advertência, bem como o recálculo do valor da multa 

aplicada, considerando os parâmetros traçados na Ata de Registro de 

Preços. Pois bem. Verifica-se que referido processo administrativo foi 

instaurado e julgado pela parte requerida - Município de Nova Mutum (Num. 

14811084 (pags. 04 a 07). O Decreto Lei n. 7892/13 que regulamenta o 

Sistema de Registro de Preços, prevê, em seu artigo 6º, a competências 

do órgão participante da licitação, no caso, o Município de Nova Mutum, o 

qual, segundo o §1º, “cabe ao órgão participante aplicar, garantida a 

ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 

descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador”. 

Conforme se vê dos autos, o Município de Nova Mutum é o órgão 

participante da licitação gerenciada pelo Consórcio, não sendo de 

atribuição do Consórcio aplicar as penalidades decorrentes do 

descumprimento das obrigações contratuais, mas, tão somente, tomar 

conhecimento das penalidades impostas, a fim de dar cumprimento às 

mesmas, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva do Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires para figurar 

no polo passivo da demanda, eis que não possui competência para 

aplicar/anular/modificar as penalidades impostas pelo requerido Município 

de Nova Mutum. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Consórcio Público 

de Saúde Vale do Teles Pires, por conseguinte, é de rigor a declaração da 

incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, I, da Lei n. 

9.099/95, é competente o foro do domicílio do réu para julgamento da 

presente demanda, qual seja, Nova Mutum/MT. Ante o exposto, reconheço 

a incompetência territorial do juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 

9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

WELLINTON CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8020006-61.2015.8.11.0040. REQUERENTE: WELLINTON CABRAL DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

JOSE IVANILDO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010558-30.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE IVANILDO BARBOSA 

DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve 

seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há 

óbice ao prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis 

que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa 

executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato 

gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo 

o exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010507-53.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE HARTEMAN ALQUATI MONARIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRT SERVICOS DE INTERNET S/A (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010507-53.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ROSIMEIRE HARTEMAN 

ALQUATI MONARIN EXECUTADO: OI S.A, BRT SERVICOS DE INTERNET 

S/A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa 

manejada contra empresa em recuperação judicial. É o relatório. Decido. 

Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de recuperação 

judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao prosseguimento do 

presente feito em relação à recuperanda, eis que, desde a data do pedido 

de recuperação judicial, a empresa executada se encontra impedida de 

efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao pedido, fora do 

plano de recuperação judicial, devendo o exequente proceder a 

habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Sobre o tema: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA 

DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O 

STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" 

(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. É sedimentada, 

ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das 

ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as 

especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez 

deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. 

Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que 

surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após 

o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 

2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, 

uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 
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processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001333-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

TEREZA ELEONORA MICHELS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001333-08.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TEREZA ELEONORA MICHELS 

REQUERIDO: WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o executado se insurge quanto aos 

cálculos elaborados pelo contador judicial, eis que não teria atualizado os 

valores já pagos à executada em 26/12/2017. Requer o chamamento ao 

processo e nulidade dos atos praticados após a sentença, eis que não 

houve a publicação da mesma. Sustenta, ainda, que houve o deferimento 

da justiça gratuita na sentença, não se fazendo necessário, portanto, o 

recolhimento do preparo do recurso inominado apresentado nos autos 

(Num. 15020366). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, 

compulsando a sentença proferida no Num. 9372414, ao contrário do 

alegado pelo executado, não houve deferimento da justiça gratuita, mas, 

tão somente, ficou consignado a não condenação de custas e honorários, 

eis que incabível referida condenação em primeiro grau, exceto os casos 

de litigância de má-fé, conforme previsão expressa, contida no art. 55, da 

Lei n. 9.099/95. Ademais, segundo dispõe o Enunciado 80 do FONAJE, “o 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”. Portanto, não 

tendo ocorrido o preparo do recurso, correta a decisão que deixou de 

receber o recurso inominado interposto pelo executado. Quanto ao pleito 

de chamamento do feito à ordem, pelo fato de não ter ocorrido a 

publicação da sentença proferida nos autos, não merece acolhimento. 

Isso porque, embora tenha sido certificado que, de fato, não houve a 

publicação da sentença via DJE (Num. 15698666), fato é que o executado 

tomou ciência inequívoca da mesma via PJE em 17/08/2017, tendo, 

inclusive, interposto recurso inominado em 26/08/2018. O §6º do art. 272 

do NCPC, o qual se aplica, analogicamente, ao presente caso, eis que se 

trata de processo eletrônico, dispõe que “a retirada dos autos do cartório 

ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a 

pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia 

Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará 

intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que 

pendente de publicação. (grifei)” Portanto, havendo ciência inequívoca 

acerca da sentença proferida nos autos, não há que se falar em nulidade 

processual. No que toca aos cálculos elaborados pelo contador judicial, no 

Num. 13955726, constato que o mesmo não atualizou os valores já pagos 

em 26/12/2017 (Num. 11759316). Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a 

IMPUGNAÇÃO do reclamado, tão somente para determinar a remessa dos 

autos ao contador judicial para elaboração de novo cálculo, no prazo de 

15 dias, procedendo-se com o abatimento, do valor atualizado, já pago ao 

exequente em 26/12/2017, pelo executado. Após, manifestem-se as 

partes. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006603-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VERUSSA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA MERTINS SANDERS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006603-76.2017.8.11.0040 Reclamante: MARIA AUXILIADORA VERUSSA 

Reclamado: INDIANARA MERTINS SANDERS Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000022-45.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: VERA COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORACOES LTDA - EPP EXECUTADO: VANDERLEI RODRIGUES, 

VANDERLEI RODRIGUES - ME Vistos etc. Considerando que houve a 

penhora do valor integral do débito (Num. 13004678), não tendo o 

executado sido localizado para intimação no endereço anteriormente 

citado (Num. 15317370), dou-o por intimado, nos termos do §2º do art. 19 

da Lei n. 9.099/95. No mais, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

SABRINA LIMA DERKOSKI (ADVOGADO(A))

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

VICTOR SANCHES GURGEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011249-78.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: DARIO PEREIRA DOMINGOS 

EXECUTADO: RICARDO ALEXANDRE DE PADUA Vistos etc. Trata-se de 
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embargos de declaração em face da sentença que extinguiu o feito sob o 

argumento de que a tutela jurisdicional buscada pelo exequente ultrapassa 

o teto legal do Juizado Especial. Aduz o embargante que há contradição, 

na exata medida em que o art. 3º, da Lei n. 9099/95 dispõe acerca da 

competência para julgamento das ações, dentre elas a de cobrança de 

honorários de profissional liberal, prevista na alínea “f” do inciso II do art. 

275 do CPC/73, alegando ser, justamente, o caso dos autos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito 

infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, o artigo 275 do CPC/73, dispunha 

acerca do procedimento sumário, em processo de conhecimento, como, 

por exemplo, a cobrança de honorários dos profissionais liberais, 

previstas na alínea “f” do inciso II, porém, o caso dos autos não se trata de 

processo de conhecimento, mas sim de processo de execução (de 

contrato). O §1º, do art. 3º, da Lei n. 9.099/95, dispõe que compete ao 

Juizado Especial promover a execução, tão somente, dos seus julgados e 

dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o 

salário mínimo, o que não é o caso dos autos, na medida em que a dívida 

executada soma mais de cem mil reais. Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença 

invectivada em sua integralidade. Após preclusão, proceda-se com o 

levantamento dos valores penhorados via Bacenjud no Num. 999457 ao 

executado, bem como das penhoras realizadas via Renajud no Num. 

999456, INTIMANDO-SE O EXEQUENTE A PROMOVER A IMEDIATA 

RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS REMOVIDOS EM SEU FAVOR À PARTE 

EXECUTADA, no prazo de 05 dias, sob pena de responder por perdas e 

danos, nos termos do art. 640 do Código Civil. Na sequência, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002420-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO NETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002420-62.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE PEDRO NETO DA SILVA 

EXECUTADO: A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME Vistos 

etc. O executado informou a quitação do débito excutido, tendo a 

exequente concordado com os valores apresentados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores indicados no 

cálculo de Num. 15662091 à conta bancária indicada pelo exequente e, o 

remanescente, à conta bancária da parte executada. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

RAFAEL LUIS INNOCENTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002369-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO NOGUEIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: CELESC DISTRIBUICAO S.A Vistos etc. A parte 

reclamante não compareceu à audiência de conciliação, bem como 

transcorrido o prazo de 13 dias sem qualquer comprovação da justificativa 

apresentada por seu procurador, razão pela qual, com fundamento no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito 

em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das 

custas processuais, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003258-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

MEIO PRECO CALCADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003258-05.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JANAINA DOS SANTOS DE 

SOUSA REQUERIDO: MEIO PRECO CALCADOS, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003711-34.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO LUIZ NARDI 

REQUERIDO: JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100, APOLIANE GISELY 

DA SILVA, ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO, 

ADVANCED EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, BEAU CORPS 

ARTE ESTETICA LTDA - ME, FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME, 

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, PLOTER 

ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME, KLEBER BETTIO GUNSCH 

02749231140 Vistos etc. A parte reclamante requereu o prazo de 30 dias 

para indicar o endereço da parte reclamada, contudo, quedou-se inerte, 

deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o 

seu progresso, estando o feito paralisado há mais de 04 meses. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALEXANDRE COMEL (REQUERENTE)

ANA PAULA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000136-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO ALEXANDRE COMEL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004412-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004412-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA CARDOSO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005910-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRUNA ANGELICA APARECIDA SIQUEIRA MILLANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005910-92.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNA ANGELICA 

APARECIDA SIQUEIRA MILLANI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos 

etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

GLEICIELLE FATIMA SANTOS UNTAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001833-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GLEICIELLE FATIMA SANTOS 

UNTAR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002669-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002669-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RENATO ALVES VILASBOAS 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006762-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVA MARA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006762-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IVA MARA RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006380-26.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002187-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA (ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002187-65.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDECI PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO CANDIDO CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000311-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO CANDIDO 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010460-45.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOSAFA FREITAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003863-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA NIVIA ARAUJO (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003863-48.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAIARA NIVIA ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Homologo o acordo firmado pelas 

partes (Num. 10634059) e considerando que já houve o cumprimento do 

acordo, com supedâneo no art. 487, III, “b”; c/c art. art. 924, inciso II, 

ambos do NCPC, resolvo o mérito, julgando extinta a presente execução. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011289-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

MARCELO BUSSATTO BICCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011289-94.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCELO BUSSATTO BICCA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por 

quantia certa manejada contra empresa em recuperação judicial. É o 

relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de 

recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis que, 

desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se 

encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador 

anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o 

exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 
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7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, proceda-se com o levantamento dos valores já depositados nos 

autos ao exequente (Num. 13137924) e, após, emita-se certidão de crédito 

ao reclamante, arquivando-se, na sequência. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002018-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

FABIANO MATIELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002018-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANO MATIELLO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006310-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006310-09.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA DE 

JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006262-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

JAQUELMA MATOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006262-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELMA MATOS DO 

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

O executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005134-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE MACAUBA DO PRADO (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005134-92.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIA SIMONE MACAUBA 

DO PRADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

LEONICE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003104-84.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEONICE TAVARES DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

DOUGLAS KENNEDY DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001113-10.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DOUGLAS KENNEDY DA 

SILVA FREITAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003715-37.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLEBISON PAIVA SANTOS (EXEQUENTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003715-37.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: CLEBISON PAIVA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA NADIDIR DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002206-08.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA NADIDIR DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO LEITAO RAMOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010612-93.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA 

REQUERIDO: CIMOPAR MOVEIS LTDA Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000531-10.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO CARLOS JANSSON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000089-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARINA TEREZA BARBOSA 

DA CONCEICAO COSTA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL LIMA COSTA (ADVOGADO(A))

ELISEMA BERTOLDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ANDRESSA SOLETTI CECCONI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ELISEMA 

BERTOLDI Reclamado: FACIL TREINAMENTOS LTDA - ME Processo nº. 

8010787-87.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001824-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

LOCIANO RODRIGUES DE TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CECILIA INES BURTET (TESTEMUNHA)

ANDERSON APARECIDO DA ROCHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 226 de 750



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001824-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LOCIANO RODRIGUES DE 

TOLEDO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação pugnando pela condenação da reclamada na reparação do 

encanamento que distribui o fornecimento da água para a casa do autor, 

para que cesse a contagem dupla em seu hidrômetro, que marca pela sua 

residência e de sua vizinha, bem como em danos emergentes e morais. O 

reclamado apresentou contestação, aduzindo que após a realização de 

vistoria na residência do autor foi constatada a leitura correta sem 

acumulo ou erro. Em audiência de instrução, foram colhidos os 

depoimentos pessoais e inquiridos informantes. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de reparação do 

encanamento que distribui o fornecimento da água para a casa do autor 

perdeu o objeto, haja vista que os dois informantes inquiridos em audiência 

de instrução (Anderson Aparecido da Rocha, morador da residência do 

autor e Cecília Inês Burtet, a qual aduz o requerente que seu hidrômetro 

marcava pela residência da mesma), alegaram que o erro já foi reparado 

pela requerida, quando da troca do hidrômetro na residência da Sra. 

Cecília. Quanto aos danos morais e emergentes postulados na inicial pelo 

autor, fato é que em audiência de instrução restou demonstrado que 

eventuais danos não foram suportados pelo autor Lociano, eis que o 

mesmo era somente proprietário do imóvel e vinculado ao contrato com a 

reclamada, sendo que quem residia na residência e arcava com os custos 

das faturas era o Sr. Anderson Aparecido da Rocha, genro do autor, não 

tendo o autor sofrido quaisquer consequências dos atos praticados pela 

reclamada, sendo, portanto, ilegítimo para pleitear danos morais e 

emergentes. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE NULIDADE DA 

SENTENÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - FORNECIMENTO DE 

ÁGUA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE 

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - 

DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. (...) é parte legítima para 

pleitear indenização por danos morais aquele que suportou a ofensa 

noticiada na inicial. (...)”. (TJMT. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, J. 23/02/2018, DJE 26/02/2018). Posto isso, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no que dispõe o artigo 485 inciso 

VI do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005241-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI (ADVOGADO(A))

MARIA DE JESUS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A F F DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005241-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE JESUS VIEIRA 

REQUERIDO: A F F DA SILVA - ME Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 

485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004618-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIO LUIZ CARLOTT (EXEQUENTE)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHANIA MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

TAMIRES DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004618-72.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIO LUIZ CARLOTT 

EXECUTADO: BETHANIA MESSIAS DA SILVA, TAMIRES DA SILVA LIMA 

Vistos etc. A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar o 

endereço da parte executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001135-97.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIA SABINO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação em que refere a parte autora que 

possui um plano telefônico Controle o qual foi contratado pelo valor de 

R$39,99 mensais. Nos primeiros meses após a contratação as cobranças 

vieram de acordo com o contratado, entretanto no mês de dezembro/17 

recebeu uma fatura no valor de R$73,37 e outra no valor de R$40,88. No 

mês de fevereiro também recebeu duas faturas, sendo uma de R$39,99 e 

outra de R$71,79. Requer o cancelamento definitivo do plano e a 

readequação dos valores da faturas acima citadas. A requerida contesta 

afirmando que a regularidade das cobranças, dizendo que o autor utilizou 

serviços contratados. Afirma que a própria parte autora entrou em contato 

com a requerida e cancelou o seguro que estava sendo cobrado. Diz que 

é impossível a retirada de serviços e permanecer com preço promocional. 

Importante frisar que se trata de relação de consumo, pois os sujeitos da 

relação são o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), 

de modo que inverteu-se o ônus da prova. Em primeiro lugar, vislumbro 

que conforme afirmou a autora o valor do plano controle contratado foi de 

R$39,99 mensais, o que não foi contradito pela requerida. Ademais, há 

fatura nos autos que prova o valor citado. A requerida nada falou acerca 

do valor contratado, limitando-se a reforçar que os valores cobrados 

estão corretos, pois houve contratação de um seguro, sem também provar 

nada acerca disso. Vale citar, ainda, que nada foi referido pela requerida 

quanto às cobranças dúplices em relação ao mesmo telefone (ID. 

12121552), pois como pode o mesmo número de telefone ter duas faturas 

mensais em valores diversos e com vencimento na mesma data? Ademais, 

apesar de alegar que tal cláusula não se aplica ao plano adquirido pela 

autora, não demonstra a requerida que a mesma tinha ciência de outro 

regulamento que era aplicado ao plano contratado por si. Não há prova de 

que a autora sabia que o serviço de dados seria tarifado caso fosse 

excedida a franquia. Assim, ilegais os valores cobrados a título de 

serviços de terceiros, pois além de não haver prova de que a cliente anuiu 

com a contratação, de modo que declaro os mesmos indevidos. Ainda, 

totalmente indevida a cobrança de mais de uma fatura no mesmo mês, 

conforme já citado acima, devendo ser reemitidas as faturas dos meses 

de janeiro e fevereiro, bem como quaisquer outras que se venceram após 

tal data, retificando o valor das mesmas para R$39,99 mensais. Ainda, por 

ser desejo da parte autora, determino que a requerida cancele os serviços 

prestados, sem qualquer ônus à mesma. No que se refere aos danos 

morais entendo que a simples cobrança indevida, não dá ensejo à sua 

ocorrência, na atual esteira da jurisprudência. O fato em liça constitui mero 

dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar dano moral. Trata-se 

de uma situação desagradável, mas não passa disso, não foge da 

normalidade, do corriqueiro. Por consequente, na esteira dos precedentes 
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acima citados, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação 

por dano moral, já que inocorrente qualquer afronta a direito de 

personalidade. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para determinar que a requerida deixe de 

cobrar valores excedentes a R$39,99 nas faturas e telefonia da 

requerida, devendo readequar as faturas de janeiro e fevereiro de 2018, 

bem como as posteriores emitidas em desacordo, ao valor contratado, 

reemitindo-as e reenviando à parte autora para o devido pagamento, com 

vencimento para no mínimo 20 dias da data de envio. Determino ainda que 

a requerida cancela os serviços de telefonia da parte autora, sem 

qualquer ônus para a mesma. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERA TERESINHA CHECHIN (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001740-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LIBERA TERESINHA CHECHIN 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Trata-se de ação proposta por LIBERA 

TERESINHA CHECHIN em face de BANCO SAFRA S.A., em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de relação contratual, cessando os 

descontos indevidos b) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais e c) devolução dos valores já descontados. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou descontos realizados em seu 

benefício do INSS, alega jamais ter firmado qualquer contrato com a 

reclamada. Audiência de conciliação realizada. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da reclamante. 

Alega que a reclamante celebrou dois contratos de empréstimo 

consignado, um no valor de R$ 1.408,75 (mil quatrocentos e oito reais e 

setenta e cinco centavos) ser quitado em 72 parcelas de R$ 40,00 

(quarenta reais) mediante desconto em benefício previdenciário, e ou 

outro no valor de R$ 12.244,52 (doze mil duzentos e quarenta e quatro 

reais e cinquenta e dois centavos) a ser quitado em 72 parcelas de R$ 

326,99 mediante desconto em benefício previdenciário. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da 

prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. A reclamada juntou contratos assinados (ID 

14937274 e 14937260), contudo, clarividente que as assinaturas 

divergem, grosseiramente, da assinatura apresentada nos documentos da 

reclamante. Em relação aos comprovantes de depósitos, os mesmos são 

números gerados por sistemas internos da empresa, não sendo possível 

afirmar sua autenticidade. 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". A 

cobrança indevida de contrato do implicou em descontos de grande 

parcela do benefício previdenciário da parte reclamante, privando-a, 

certamente, do necessário para o seu sustento e de sua família, situação 

que, por si só, evidencia os danos morais reclamados. A jurisprudência 

assim decidiu em caso análogo: “Apelação cível. Consumidor, Civil e 

processual. Repetição de indébito. Indenização danos morais. Desconto 

indevido em benefício previdenciário. Empréstimo não contratado. 

Reconhecimento. Devolução em dobro do valor cobrado. Manutenção. 

Redução valor indenização. Impossibilidade. Sentença mantida. Recursos 

improvidos. É indevido o desconto de parcelas relativas a contrato de 

financiamento bancário a ser pago por beneficiário do INSS, notadamente 

se não provada a licitude da contratação e que foi o próprio consumidor 

quem a fez. Configura dano moral o desconto indevido de valores na 

aposentadoria do consumidor por empréstimo não realizado por ele, 

privando a pessoa de quantia relevante de seus parcos rendimentos. 

Impõe-se a manutenção do valor arbitrado, a título de danos morais, em 

razão de sua fixação haver dado-se com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, 

características individuais e o conceito social das partes.” (TJRO. AC n. 

0001857-85.2011.822.0009. 2º Câmara Cível. Relator Desembargador 

ISAIAS FONSECA MORAES. Julgado em 06-02-2013). [sem destaque no 

original] Restando comprovado também que não houve culpa da parte 

reclamante quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da 

instituição bancária reclamada a incumbência de adotar as cautelas 

necessárias a tanto. Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do 

quantum devido a título de danos morais, cabe destacar que, como é 

cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e 

a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para 

nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo 

certo que deve ser levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau 

de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo 

nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável 

e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de confirmar a liminar concedida, bem assim JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 813176 e 

2157371; 2) CONDENAR a instituição financeira reclamada a pagar a parte 

reclamante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e 3) 

CONDENAR a instituição financeira reclamada a restituir à parte 

reclamante os valores descontados indevidamente dos dois contratos. O 

referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

data de desembolso das parcelas, acrescidos de juros legais 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. Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz 

leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos seguintes termos: 

Compulsando os autos, verifico que o presente feito exige procedimento 

não admissível no Juizado Especial, qual seja, perícia, a fim de constatar 

se a assinatura constante no contrato juntado é, ou não, da parte 

reclamante, de modo que afastada, pela complexidade da causa, a 

competência deste Juízo, conforme entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVA ASSINATURA DE 

CONTRATO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA PRECISAR SE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO PERTENCE 

OU NÃO A CONSUMIDORA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA 
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DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.Havendo necessidade da 

realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura 

constante no contrato juntado pela Reclamada foi ou não lançada pelo 

consumidor, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do 

Juizado Especial para processar e julgar a demanda. (TJMT. RI 

1000205-17.2016.8.11.0051. Turma Recursal Única, VALMIR ALAERCIO 

DOS SANTOS, j.15/02/2018, DJE 19/02/2018) Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004762-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

BIANCA ZAMPIERI MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINI & SANTINI LTDA - ME (RÉU)

VALMOR JOAO SANTINI (RÉU)

JERSON LUIS SANTINI (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004762-46.2017.8.11.0040. AUTOR(A): BIANCA ZAMPIERI MIRANDA 

RÉU: SANTINI & SANTINI LTDA - ME, VALMOR JOAO SANTINI, JERSON 

LUIS SANTINI Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais em que a parte reclamante sustenta que teve seu 

celular furtado em um show promovido pela parte reclamada. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Cumpre observar que o presente feito prescinde de 

dilação probatória, haja vista que embora contenha matéria de fato e de 

direito, está suficientemente instruído para receber o julgamento, 

consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Em que pese as alegações da 

parte autora de que teve seu celular furtado no interior de um show 

promovido pela parte reclamada, fato é que, segundo entendimento 

jurisprudencial, embora os estabelecimentos comerciais sejam obrigados a 

manter as condições mínimas de segurança, fato é que o objeto, em tese, 

subtraído, estava em posse da requerente, quem lhe cabia a guarda e 

vigilância. Nesse sentido: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - FURTO EM LOJA - SUBTRAÇÃO DE VALORES - DESCUIDO 

DA AUTORA, A QUEM CABIA O DEVER DE CUIDADO E ZELO - DEVER DE 

VIGILÂNCIA E CUIDADO DA PRÓPRIA VÍTIMA - ROMPIMENTO DO NEXO 

CAUSAL - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - IMPROCEDÊNCIA - 

SENTENÇA REFORMADA. 1 - Pretensão reparatória decorrente de furto de 

uma quantia em dinheiro de dentro da bolsa da autora no interior do 

estabelecimento comercial da ré, que se encontrava sob vigilância direta 

da própria vitima, e não sob guarda do comerciante. 2 - Ainda que não se 

desconheça o dever do estabelecimento comercial de propiciar condições 

seguras a seus clientes e frequentadores, era exigível da requerente o 

mínimo de vigilância sobre os seus pertences, o que, à evidência, não 

ocorreu. Desse modo, não há como condenar a empresa requerida ao 

pagamento de indenização, porquanto não se pode imputar à loja a 

responsabilidade pelo dever de guarda dos objetos pessoais e valores 

que se encontravam em posse e vigilância da própria demandante. Ainda 

que o estabelecimento mantinha as câmeras de vigilância desativadas na 

data dos fatos que não impõe, ipso facto, a ele não pode se atribuir 

responsabilidade sobre os fatos ocasionados por culpa exclusiva da 

vítima. 3 - Assim, restou caracterizado o rompimento do nexo de 

causalidade entre o prejuízo e a conduta da ré, que em nada contribuíram 

para a ocorrência o evento danoso, não há ato ilícito a ser imputado à ré, 

motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 4 - Recurso 

conhecido e provido”. (TJMT. Terceira Câmara de Direito Privado, RI 

3814/2011, NÃO INFORMADO, J. 10/04/2012, DJE 20/04/2012) Assim, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

constante na inicial. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, 

da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCIO DAMBROSIO (REQUERENTE)

WILSON ISAC RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA (REQUERIDO)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006528-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RONI MARCIO DAMBROSIO 

REQUERIDO: INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA 

RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA Vistos 

etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

decorrentes de acidente de trânsito, na qual imputa a responsabilidade da 

requerida pelo acidente, ante a ausência de iluminação na pista e faixas 

refletoras para indicação do caminho. O reclamado apresentou 

contestação, alegando preliminares e, no mérito, requereu a 

improcedência da demanda, ante a ausência de responsabilidade na 

iluminação da rodovia. Em audiência de instrução foram inquiridas 

testemunhas. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando a inicial, 

verifica-se que a parte autora imputa à parte requerida a responsabilidade 

pelo acidente sofrido, ante a ausência de iluminação na rodovia, bem como 

de faixas refletoras para indicação do caminho em que os fatos 

ocorreram. A parte requerida trata-se de Concessionária de Exploração 

da Rodovia MT 242, a qual possui contrato de concessão firmado junto à 

Secretaria de Infraestrutura e Logística, o qual prevê a manutenção e 

exploração da rodovia MT 242, trecho Nova Ubiratã a Sorriso. Conforme 

se observa do Anexo II do contrato juntado aos autos no Num. 13057685, 

o mesmo prevê os serviços de manutenção da rodovia, pela reclamada, 

dentre eles: “e) Sinalização e.1.) Sinalização Horizontal e.2.) Sinalização 

Vertical e.3.) Tachas Refletivas (...) j) Iluminação j.1.) Iluminação do Pátio 

j.2.) Iluminação Predial j.3.) Sinalização Luminosa”. Sobre a iluminação, 

assim dispõe: “2.3.10. Iluminação 2.3.10.1. Descrição Este programa prevê 

a conservação/manutenção dos sistemas de iluminação externa das 

praças de pedágio, praças de balanças, postos da Polícia Militar 

Rodoviária, pátios de apreensão de veículos. Prevê ainda a 

conservação/manutenção de toda a iluminação predial e da sinalização 

luminosa existente na praça de pedágio” In casu, constata-se que o autor 

aduz que o acidente ocorreu na rodovia 242 de responsabilidade de 

conservação da parte reclamada. Porém, conforme se vê do Anexo II do 

contrato de Exploração da Rodovia, não há previsão/obrigatoriedade da 

reclamada de iluminação pública na rodovia, mas tão somente nas praças 

de pedágio, praças de balanças, postos da Polícia Militar Rodoviária, pátios 

de apreensão de veículos. Do mesmo modo, quanto a sinalização, pelas 

fotos juntadas aos autos pela própria parte autora, na inicial, é possível 

divisar a exata sinalização da rodovia, nos termos do Anexo acima, qual 

seja, sinalização horizontal, com linhas duplas e contínuas, tachas 

refletivas e linhas de bordo. Quanto as condições da pista, não há 

qualquer prova produzida nos autos de que a mesma estivesse em 

más-condições, pelo contrário, pelas fotos anexas aos autos no Num. 

11156554 é possível vislumbrar que a mesma se encontra em perfeito 

estado. Assim, não havendo qualquer responsabilidade a ser imputada à 

parte requerida, eis que não é de sua responsabilidade a iluminação da 

rodovia, não há que se falar em ressarcimento de danos. Assim, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

constante na inicial. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, 

da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003207-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

CARLOS COELHO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003207-28.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS COELHO COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em pugna pela condenação da 

reclamada em danos materiais e morais decorrentes do prejuízo sofrido 

por uma descarga na rede elétrica de sua propriedade, ocasionando a 

falta de energia por vários dias, além de prejuízos com o conserto de 

eletrodomésticos que restaram danificados com a queda da energia. A 

reclamada apresentou contestação, alegando que o serviço foi 

restabelecido após 2h38min da queda do fornecimento. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, em que pese a parte reclamada tenha 

controvertido o tempo despendido para regularização, fato é que a 

testemunha inquirida em Juízo confirmou que o autor permaneceu por três 

dias sem energia em sua propriedade. Da mesma forma, deixou, a parte 

reclamada, de apresentar justificativa plausível para o fato de restabelecer 

a energia elétrica somente após três dias da interrupção. Sendo assim, 

resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do 

ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos 

causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. 

Quanto aos danos materiais, os mesmos restaram comprovados pelos 

documentos juntados no Num. 4323622, 4323629, referente ao conserto 

de dois televisores, uma lavadora e um refrigerador, no valor de 

R$2555,00. O reclamante alega que sofreu danos morais, visto que ficou 

desguarnecido de energia elétrica por três dias. Tecidas tais 

considerações e considerando a demora na religação da energia elétrica, 

bem como a essencialidade dos serviços prestados pela reclamada, resta 

configurado o dano moral. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PAGAMENTO EM DIA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A interrupção indevida do 

fornecimento de energia elétrica aliada a inexistência de débito pendente 

junto a recorrente e falta de notificação prévia, gera constrangimento de 

ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial. 

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 3- Com relação ao valor indenizatório a título de 

danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser 

mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, 

sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4- Conforme orientação do e. 

Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade 

contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a 

partir da citação. 5- Recurso conhecido e improvido. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 1000008-79.2016.8.11.0013. Rel. Valdeci Moraes 

Siqueira, J. 23/02/2018, DJE 27/02/2018). Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando o tempo que o consumidor ficou sem energia elétrica (três 

dias); considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$3.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título 

de danos materiais o valor de R$2.555,00, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir da data do 

fato (Súmula 54 do STJ), bem como CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos morais o montante de R$ 3.000,00, a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002860-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002860-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DE FRANCA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor 

de R$64,47 com relação ao contrato 0217912389. Alega que desconhece 

o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida 

em questão. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (ID14453639). Juntou ainda faturas que 

demonstram a utilização da linha contratada (ID14453642). Cabe referir, 

por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos 

se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em 

outros documentos nos processo (ID8082020) e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 4% (quatro 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), este fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 
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forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES SOARES (REQUERENTE)

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002406-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALZIRA GOMES SOARES 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Trata-se de reclamação proposta por 

ALZIRA GOMES SOARES em face de BANCO PAN S.A., em que pretende: 

a) a concessão de medida liminar para que se abstenha de deduzir 

valores pelo serviços de reservar margem consignável; b) a condenação 

da parte reclamante em danos morais; c) devolução de valores. A parte 

reclamante sustenta realizou contratos de Empréstimo Consignado 

(CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, sendo informada que o 

pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu 

benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos 

consignados. Contudo, meses após a celebração do referido empréstimo, 

a parte Autora foi surpreendida com a furtiva inclusão de Cartão de 

Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, tratando-se de 

operação não pretendida pelo autor, e que gera abatimentos mensais no 

benefício previdenciário. Citada, a instituição financeira apresentou 

contestação. Sustenta que não houve nenhuma ilegalidade praticada pela 

empresa, que a reclamante tinha ciência prévia das condições contratuais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. Em 

impugnação, a reclamante reforça o alegado na inicial. 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 bancários, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da reclamante/consumidora 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. Não houve 

apresentação, por parte da reclamada, do contrato, para que se pudesse 

provar que o reclamante tinha ciência da contratação dos serviços 

denominado “Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem 

Consignável”. Nota-se que devido a inclusão, de forma unilateral pela 

reclamada, vem gerando descontos no benefício da reclamada. Quanto ao 

dano moral. Destaca-se, por oportuno, que na medida em que o banco 

reclamado admite a realização de empréstimo consignado em suas 

agências bancarias, assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. A 

cobrança indevida de serviços não contratado implicou em descontos de 

do benefício previdenciário da parte reclamante, privando-a, certamente, 

do necessário para o seu sustento e de sua família, situação que, por si 

só, evidencia os danos morais reclamados. A jurisprudência assim decidiu 

em caso análogo: “Apelação cível. Consumidor, Civil e processual. 

Repetição de indébito. Indenização danos morais. Desconto indevido em 

benefício previdenciário. Empréstimo não contratado. Reconhecimento. 

Devolução em dobro do valor cobrado. Manutenção. Redução valor 

indenização. Impossibilidade. Sentença mantida. Recursos improvidos. É 

indevido o desconto de parcelas relativas a contrato de financiamento 

bancário a ser pago por beneficiário do INSS, notadamente se não 

provada a licitude da contratação e que foi o próprio consumidor quem a 

fez. Configura dano moral o desconto indevido de valores na 

aposentadoria do consumidor por empréstimo não realizado por ele, 

privando a pessoa de quantia relevante de seus parcos rendimentos. 

Impõe-se a manutenção do valor arbitrado, a título de danos morais, em 

razão de sua fixação haver dado-se com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, 

características individuais e o conceito social das partes.” (TJRO. AC n. 

0001857-85.2011.822.0009. 2º Câmara Cível. Relator Desembargador 

ISAIAS FONSECA MORAES. Julgado em 06-02-2013). [sem destaque no 

original] Restando comprovado também que não houve culpa da parte 

reclamante quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da 

instituição bancária reclamada a incumbência de adotar as cautelas 

necessárias a tanto. Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do 

quantum devido a título de danos morais, cabe destacar que, como é 

cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e 

a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para 

nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo 

certo que deve ser levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau 

de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo 

nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável 

e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de confirmar a liminar concedida, bem assim JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência da contratação do serviço “Empréstimo via 

cartão de crédito com RMC"; 2) CONDENAR a instituição financeira 

reclamada a pagar a parte reclamante, a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ); e 3) CONDENAR a instituição financeira reclamada a restituir à 

parte reclamante o valor descontado indevidamente sobre o serviço de 

Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC). O referido 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

desembolso das parcelas, acrescidos de juros legais Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e efeitos legais, no que toca à declaração de 

inexistência da contratação do serviço “Empréstimo via cartão de crédito 

com RMC”, bem como no que toca a condenação da reclamada na 

restituição à parte reclamante do valor descontado indevidamente sobre o 

serviço de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC). 
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Quanto à condenação em danos morais, SUBSTITUO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos 

seguintes termos: Em que pese o projeto de sentença aduzindo serem 

devidos danos morais em razão do desconto indevido do RMC na 

aposentadoria do reclamante, fato é que a simples discussão contratual, 

no sentido de ser, ou não, legítimo o desconto, sobretudo sobre um 

empréstimo contratado pela parte reclamante, por si só, não possui o 

condão de gerar indenização, razão pela qual, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 19002 Nr: 3339-59.2003.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ GENRO, GENAR GELSON GENRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado em 

favor de JOAREZ GENRO e GENAR GELSON GENRO, devidamente 

qualificados, sob o fundamento de que inexistem no caso os requisitos 

necessários para segregação preventiva dos acusados, que possuem 

residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, bem como sob o 

fundamento de que os acusados não tinham conhecimento do trâmite da 

presente ação penal, (fls. 1134/1146).

Instado, o MPE manifestou pelo indeferimento do pedido de Revogação da 

Prisão Preventiva, uma vez que a defesa não apontou nenhum fato novo 

capaz de suprir os motivos que foram base para a decretação da prisão 

preventiva dos acusados, (fls. 1147/1155).

Os autos vieram conclusos.

EIS O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

I. Da Tese de Ausência de Conhecimento da Ação.

Primeiramente, registro que a tese de falta de comunicação aos acusados 

do trâmite da ação não deve prosperar. É que, conforme se verifica dos 

autos, desde o início do inquérito policial/ação penal os acusados estão 

assistidos/acompanhados de advogados, constituídos na OAB (anexo), 

com procurações devidamente assinadas (fls. 33/48).

 Dando sequência, ambos os acusados foram devidamente citados e 

intimados para audiência no dia 07/11/2003, os quais foram devidamente 

interrogados (fls. 230/231 e 232/235-v).

Mais a frente às fls. 262/263, os acusados devidamente assistidos por um 

novo advogado constituído e também devidamente inscrito na OAB 

(anexo), apresentaram defesa prévia e compareceram em novas 

solenidades nos dias 10/12/2003 e 11/12/2003 (‘Vide’ atas de audiências 

assinadas, fls. 272/277-v e 280/283-v).

 Novas audiências de instrução e julgamento acompanhados de novos 

patronos:

- 02/02/2004;

- 11/02/2004;

- 03/03/2004;

- 17/03/2004;

- 18/03/2004.

(‘Vide’ procuração e termos de audiência de fls. 400/402, 404/408, 

449/454, 480/484, 499/505 e 513/517).

Após renúncia (fls. 1097/1102) e constituição de novos advogados 

(inscritos na OAB conforme anexo), os acusados requereram outra vez 

revogação da prisão preventiva (fls. 1134/1136).

 Pois bem. Conforme amplamente se verifica da presente ação penal, é 

minimamente estranho/curioso que os acusados tivessem suas prisões 

preventivas decretadas em 20/10/2003 (fls. 216/218), acompanhados 

TODO o deslinde processual e até o momento não saberem sobre o 

que/qual fato foram presos e/ou estão sendo processados.

 Em suma, está fadada ao insucesso a tese defensiva, pois é somente 

volver os olhos para o caderno processual e averiguar as assinaturas 

dos acusados nas intimações/atos processuais até o momento realizadas.

II. Do Pedido de Revogação de Prisão Preventiva.

 Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito 

descrito no artigo 121, §2º, incisos e IV, do Código Penal.

 Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando se 

fizer absolutamente necessária, conforme se verifique a presença de 

seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 

312 e 313 do CPP. O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se 

necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública 

e para assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o 

agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os 

efeitos do resultado útil do processo, a pacificação social, chamada pela 

doutrina de cautelaridade indireta. “In casu”, além da garantia da ordem 

pública, mister resguardar a aplicação da lei penal.

Não se olvida que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de 

inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, 

quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, 

pelos argumentos já alinhados, a prisão do réu tem nítido propósito de 

garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade 

do crime praticado.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, 

segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da 

temática ‘sub judice’, as circunstâncias dos réus manterem residência fixa, 

atividade laboral regular e serem primários, só por si, não tem o condão de 

acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra 

como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si 

sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em 

tela. Precedente do STF. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 139.136/SC, 5.ª 

Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

15/09/2009).

“(…) 3. Eventuais condições favoráveis do paciente - tais como a 

primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego, residência 

fixa, saúde debilitada - não impedem a segregação cautelar se o decreto 

prisional está devidamente fundamentado. (…)” (STJ, Recurso em Habeas 

Corpus n.º 21.102/MG, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

julgado em 19/08/2009).

D’outra banda, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, tratado nas decisões anteriores que a decretaram.

Neste sentido:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

 A fim de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção dos 

requeridos em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar 

registrado que apesar das inúmeras insistências dos acusados em 

requererem a revogação da prisão preventiva (fls. 237/239, 291/300, 

414/421, 542/555 - habeas corpus, e 893/927), tenho que os próprios 

acusados deixaram de cumprir com os requisitos obrigatórios para a 

manutenção de suas liberdades, conforme expresso nos alvarás e termos 

de compromisso (fls. 702/707):

a) comparecer perante este Juízo todas as vezes que for intimado;

b) não poderá mudar de residência sem prévia autorização judicial;

c) não ausentar-se do distrito da culpa por mais de oito dias, sem prévia 

autorização judicial;

d) não portar armas;
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Ficando advertido de que, havendo motivo que justifique, pode novamente 

ser decretada a prisão.

 Assim, conforme decisão de HC de fls. 664/673 e demais decisões de 

manutenção dos mandados de prisão, tenho que razão não assiste a 

defesa para a retomada da liberdade dos acusados.

 Ao final, entendo inadequadas e insuficientes à aplicação das Medidas 

Cautelares Diversas da Prisão.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a 

garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal vigente, 

acompanho o Parecer ministerial de fls. 1147/1155, como razão de decidir 

e INDEFIRO, por ora, o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulada por JOAREZ GENRO e GENAR GELSON GENRO.

Conforme extrato à fl. 1133, até a presente data não foi dado cumprimento 

ao mandado de prisão na Comarca de Tangará da Serra/MT, desta feita, 

DETERMINO O CUMPRIMENTO, COM URGÊNCIA, DOS MANDADOS DE 

PRISÃO em desfavor de JOAREZ GENRO e GENAR GELSON GENRO, 

oficie-se a DELPOL de Nova Olímpia e Tangará da Serra com cópia dos 

mandados de prisões, para cumprimento nos endereços informados às 

fls. 1137 e 1139.

Ainda que reste negativo o cumprimento das prisões, dou sequência a 

marcha processual.

 Não havendo nulidades a sanar e tampouco outras diligências 

necessárias, dou o feito por preparado para julgamento perante o E. 

Tribunal do Júri desta Comarca.

Em relação às testemunhas arroladas pelo Ministério Público estas 

excedem o número legal. Assim, tenho como arroladas pelo Membro do 

Ministério Público às de números 1 à 5 (fls. 1081/1082).

Quanto as demais testemunhas, nos termos do artigo 209 do Código de 

Processo Penal, que normatiza o poder instrutório do Juiz na sistemática 

processual atual, na busca da verdade material na concretização da 

persecução penal, opto pela oitiva somente das seguintes pessoas, na 

qualidade de testemunha do juízo:

 • DR. CARLOS ALBERTO CASTANHO SCHOLTÃO;

• DRA. JANAÍNA FEIJÓ.

Já as testemunhas de defesa estão arroladas às fls. 1097/1099.

 Posto isso, DESIGNO a SESSÃO DE JULGAMENTO para o dia ___ de 

________________ de ________, às __:__ horas.

 Proceda-se à intimação pessoal dos jurados, do(s) defensor(es) dos 

réus, assim como das testemunhas arroladas no libelo e em sua 

contrariedade.

Intimem-se os pronunciados desta decisão, nos endereços de fls. 1139 e 

1137, por CP, e/ou em caso de não localização nos endereços indicados, 

FAÇA-SE POR EDITAL.

Providencie-se a Sra. Gestora o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.

Expeçam-se os ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir 

a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.

Intime-se a defesa na pessoa dos advogados Dr. Joaquim Gomes de 

Oliveira e Dr. Fábio Gomes Pereira, devendo a Sra. Gestora conferir, junto 

ao Sistema Apolo, a vinculação dos referidos patronos nestes autos.

Intimem-se.

Cientifiquem-se.

Às providências.

Sorriso - MT, em 05 de outubro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 182185 Nr: 10393-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE SORRISO – 5ª VARA

EDITAL Nº 01/2018

LISTA PROVISÓRIA DE JURADOS PARA O ANO DE 2019

A Excelentíssima Senhora Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, Meritíssima 

Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, Estado de 

Mato Grosso, na forma da lei etc...

FAZ SABER, a todos quantos interessar possa que em cumprimento ao 

artigo 426, do Código de Processo Penal (Lei 11.689/08), A LISTA 

PROVISÓRIA dos cidadãos abaixo relacionados para servirem como 

membros do corpo de jurados do Egrégio Conselho de Sentença do 

Tribunal do Júri desta Comarca, nas sessões periódicas durante o ano de 

2019:

 NOME PROFISSÃO

1. DEVANI APARECIDA FERREIRA DO LAR

2. VANDRESSA ZATTA DO LAR

3. ELKE NATALINA AMORIM SOUZA LAUXEM DO LAR

4. LUCIANA DA COSTA SANTOS SECRETÁRIA

5. BRENDO BRAGA PANTOJA DIRETOR GERAL

6. DENISE RIBEIRO MORAIS CONS.DE ÉTICA

7. ADEMIR RODRGUES ASTUN FUNC.

8. JONATAN RODRIGUES ROZAL FUNC.

9. NATALINO GOMES DA SILVA FUNC.

10. ANA PAULA ENCIDE OLIBONE SERVIDORA

 11. JOSIMAR DA SILVA PEREIRA SERVIDORA

12. PRISCILA RAPACHI SANTOS DA SILVA SERVIDORA

13. WELLINGTON FERREIRA DA SILVA SERV.

 14. FRANCISCO FONTENELE DE SOUZA PRESIDENTE

15. RODOLFO FAVARETTO LOFF SECR. GERAL

16. SILVIO ZAMBONI DE OLIVEIRA VICE PRESID. PARTIDO

17. CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA TESOUREIRO

18. HELIO DA SILVA VIEIRA VOGAL

19. JANE DELALIBERA SECRETÁRIA

20. CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI SECRETARIO

21. PEDRO DE MORAES FILHO VICE PRES. PARTIDO

22. RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI SECRETARIA

23. IKARO FACHIN TESOUREIRO

24. FERNANDA FERREIRA SOARES DA SILVA SECRETÁRIA

25. OLGA BROLINI DE MOURA SECRETARIA

26. EDNAÇVA ALVES DE ALMEIDA SEC. DO TRAB.

27. CLAYTON ROCHA DOS SANTOS SECRET. COMUNIC.

28. RAFAEL SILVA MANIEZO 1º VOGAL

29. LEIR SOARES MORAIS 2º VOGAL

30. PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE SEC. DA MULHER

31. CLEUMARA APARECIDA ANTONIOLI VOGAL

32. ROGERIO MARAN MIRANDA VICE PRES. PARTIDO

33. CARMEM TERESINHA WELTER MEMBRO

34. ALOISIO CAYE 1º SECRETÁRIO

35. JULIA CATIELE NOLIO VOGAL

36. CELSON MARCON SUPLENTE

37. JULIANO DO AMARAL MEMBRO EFETIVO

38. MARCIA BEATRIZ GABE CAMPOS MEMBRO

39. NELSON LAGEM GERENTE AGRÍCOLA

40. ROBERTO DAL MOLIN COMERCIANTE

41. EUNICE ALVES PEREIRA AUTONOMA

42. CLEVERTON LUIZ FÁVERO AUTONOMO

43. JASSANAN PEREIRA DE SOUZA PROFESSORA

44. DÉBORA ROSA PESTES SECRET.

45. CAROLINE CLOTILDE PAGLIANINI SECRET.

46. ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA SECRET.

47. MARIELI LOPES DA SILVA SECRET.

48. EVANDRO APARECIDO DOS S. ZAMPIERI PROFESSOR

49. SANDRA SOARES SILVA PENARIOL PROFESSOR

50. FABIANO LUIS FAGUNDES VENDEDORA

51. JESSICA CAROLINE C. DOS SANTOS VENDEDORA

52. DRUMONTIE SIDARTA DINIZ SUPERV. DE VENDAS

53. FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VENDEDORA

54. RAFAEL FERREIRA DE ALENCAR VENDEDOR

55. TELMA DE JESUS VENDEDORA

56. ESTELA MARIA SEQUEIRA COLABORADORA

57. LEANDRO MARCON COLABORADOR

58. MICHELE BATISTA GALAN COLABORADOR

59. SONIA RABELO PROFESSORA

60. JANICE PINTO PROFESSORA

61. LUCIELE FERNANDA BENIN ENFERMEIRA

62. HEDENEI DO CARMO DA MATA FERNANDES ESTUDANTE
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63. JESSICA CAROLINE BOSA ESTUDANTE

64. LEOMAR BOLIGON ESTUDANTE

65. ROGER ALAN CENTA FAVERO ESTUDANTE

66. RAISA MANUELY DA SILVA GOMES ESTUDANTE

67. JOÃO VICTOR DIAS DE SOUZA ESTUDANTE

68. VIVIANE APARECIDA DA LUZ ESTUDANTE

69. GRACIELE DA SIVLA GABRIEL BANCÁRIA

70. PAULO HENRIQUE DA SILVA BANCÁRIO

71. DANIEL CRISPIM MIC. EMPREENDEDOR

72. GLEICE MARIA JESUS FERRERIA DA SILVA ASSIST. CONTÁBIL

73. PAULO CÉSAR CARVALHO FURTADO GERENTE DE MANUT,

74. PAULO CESAR CARDOSO VENDEDOR

75. LUANA DE SOUZA SILVA GERENTE DE VENDAS

76. ARIVALDO COELHO SUPERV. DE FÁBRICA

77. BEMAN PEREIRA DO SANTOS ASSIST. SUBPRODUTO

78. CELINE PEREIRA ESTUDANTE

79. ALISSON A.DE BASTIANE FAVARETTO ESTUDANTE

80. ALYSTON PAIVA TEIXEIRA ESTUDANTE

81. AMANDA REIS DE ARAUJO E SILVA ESTUDANTE

82. ANA PAULA FELLIPINI ESTUDANTE

83. ANDRE LUIZ M. B. FONTES ESTUDANE

84. ANDRESSA CARNEIRO REGO ESTUDANTE

85. ANGGELAMARIA DE SOUZA ESTUDANTE

86. ANGELICA DE LIMA COSTA ESTUDANTE

87. ANTONIO CARDOSO D CRUZ ESTUDANTE

88. ARNALDO HENRIQUE T. CINTRA ESTUDANTE

89. BIANCA ZAMPIERI MIRANDA ESTUDANTE

90. BRUNA CAVALCANTE PACHECO ESTUDANTE

91. BRUNA REGINA PEREIRA ESTUDANTE

92. CAIO ESTEVM F. MENDES ESTUDANTE

93. CARLA CRISTINA CENEDESE ESTUDANTE

94. CARLOS ROBERTO SILVA ESTUDANTE

95. CLAUDIO JUNIOR FACHIN ESTUDANTE

96. CRISTIANE PELINSON ESTUDANTE

97. DANIANE MORAIS DE ALMEIDA ESTDUDANTE

98. EDSON MUNIZ SILVA ESTUDANTE

99. ELAINE PEREIRA DOS SANTOS ESTUDANTE

100. FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ESTUDANTE

101. FLAVIO HENRIQUE RAMOS ESTUDANTE

102. LARISSA CARLOT ESTUDANTE

103. LEANDRO FERREIRA DA SILVA ESTUDANTE

104. MAICO GOMERS ESTUDANE

105. MARCIA APARECIDA FARIAS ESTUDANE

106. NEUSA ZOLETE LAMERA ESTUDANTE

107. OTAVIANO ARAUJO E SILVA NETO ESTUDANTE

108. PATRICIA PINTO BEZERRA ESTUDANE

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Alterado 

pela L-011.689-2008)

§ 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: (Alterado pela L-011.689-2008)

I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Acrescentado pela 

L-011.689-2008)

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. (Alterado pela L-011.689-2008)

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo. (Alterado pela L-011.689-2008)

Parágrafo único - A lista geral, publicada em novembro de cada ano, 

poderá ser alterada de ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer do 

povo, até à publicação definitiva, na segunda quinzena de dezembro, com 

recurso, dentro de 20 (vinte) dias, para a superior instância, sem efeito 

suspensivo.

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. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

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. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

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. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

obs.dji.grau.4: Julgamento; Multa (s)

§ 1º - O jurado incorrerá em multa pelo simples fato do 

não-comparecimento, independentemente de ato do presidente ou termo 

especial.

§ 2º - Somente serão aceitas as escusas apresentadas até o momento da 

chamada dos jurados e fundadas em motivo relevante, devidamente 

comprovado.

§ 3º - Incorrerá na multa de um salário mínimo o jurado que, tendo 

comparecido, se retirar antes de dispensado pelo presidente, observado o 

disposto no § 1º, parte final.

obs.dji.grau.4: Jurados; Multa (s)

§ 4º - Sob pena de responsabilidade, o presidente só relevará as multas 

em que incorrerem os jurados faltosos, se estes, dentro de 48 (quarenta e 

oito) horas, após o encerramento da sessão periódica, oferecerem prova 

de justificado impedimento.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Parágrafo único - Sem prejuízo da cobrança imediata das multas, será 

remetida cópia das certidões à autoridade fiscal competente para a 

inscrição da dívida. (Acrescentado pela L-011.689-2008)

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. (Alterado pela L-011.689-2008)

§ 1º - Nos Estados e Territórios, serão escolhidos como suplentes, dentre 

os sorteados, os jurados residentes na cidade ou vila ou até a distância 

de 20 (vinte) quilômetros.

§ 2º - Os nomes dos suplentes serão consignados na ata, seguindo-se a 

respectiva notificação para comparecimento.

§ 3º - Os jurados ou suplentes que não comparecerem ou forem 

dispensados de servir na sessão periódica serão, desde logo, havidos 

como sorteados para a seguinte.

§ 4º - Sorteados os suplentes, os jurados substituídos não mais serão 

admitidos a funcionar durante a sessão periódica.

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. (Alterado 

pela L-011.689-2008)

E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

edital, que será fixado no átrio do Fórum local e publicado na forma da lei, 

para as eventuais impugnações que possam interessar. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Sorriso- Estado de Mato Grosso, aos 08 (seis) 

dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezoito (2018). 
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Eu_____________ Claudete Scatoln, Gestora Judicária que digitei e o 

subscrevo.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 128105 Nr: 4258-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENIR FERNANDO MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME NOS 

PRESENTES O ENDEREÇO ATUAL DAS TESTEMUNHAS JADES E ANDRÉ, 

SALIENTANDO QUE SEU SILENCIO SERÁ INTERPRETADO COMO 

DESISTENCIA DAS OITIVAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 180003 Nr: 9128-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. MARCOS ROGERIO MENDES, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS ACERCA 

DO CÁLCULO DA PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162707 Nr: 10753-54.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:3718

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO ACUSADO, DRA MÁRCIA MARIA 

PEREIRA PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTE A DEFESA 

PRÉVIA NOS PRESENTES AUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114625 Nr: 6065-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO DA SILVA, Cpf: 12100119648, 

Rg: 18548877, Filiação: Lucinete da Silva, data de nascimento: 02/05/1987, 

brasileiro(a), natural de Teresina-PI, carregador, Telefone 9919-1090. 

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: Entre os dias 06 a 21 de julho do ano de 2014, na 

residência localizada na Travessa São Gregório, s/n, esquina com a Rua 

Passo Fundo, Bairro: São Mateus, nesta urbe, o denunciado LUCIANO DA 

SILVA, por 04 (quatro) vezes, teve conjunção carnal com a menor de 14 

(quatorze) anos Taylane de Sousa Brito, conforme Laudo Pericial n° 

2014.028/MLSO-EWOT, de fls. 22/24 do IP. Diante do exposto, o Ministério 

Público o denunciou como incurso no art. 214-A, caput (por quatro vezes), 

c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 

8.072/90.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de Luciano da Silva, como incurso nas 

sanções previstas no art. 217-A, ‘caput’, por 04 (quatro) vezes c/c art. 71, 

‘caput’, ambos do Código Penal. Distribua-se, registre-se e autue-se como 

ação penal.Proceda-se à citação do acusado, mediante a expedição de 

mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem resposta à 

acusação, registrando-se de forma expressa que, na hipótese de inércia, 

será realizada a nomeação de defensor dativo, para efetivação da defesa 

técnica [art. 396 ‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de Processo 

Penal]. INDEFIRO os pedidos, veiculados por parte do Ministério Público, 

que visam a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o intuito de obter folha/certidão de antecedentes criminais e 

informações de endereço em nome do réu O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/03/2005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese ‘sub 

judice’.D’outra banda, com relação ao requerimento que visa à obtenção 

de certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma 

de concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, 

alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — 

e, portanto, não se contrapõe à ideia-proposição de que, devido ao poder 

requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para 

efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, 

dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica 

quando demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio 

próprio —, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes 

criminais circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a 

certidão deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da 

denúncia, detalhando a capitulação legal, os termos da condenação 

(dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença penal, a data da 

extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da extinção da 

sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.No mais, demonstrada a imprescindibilidade das referidas 

diligências, DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério Público 

correspondentes ao item “2-e”.Intimem-se. Notifique-se o Ministério 

Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 05 de outubro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163950 Nr: 11509-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÉMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADO, SD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:47454, ROGERIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 22/11/2018, com início às 08h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 76/79: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161342 Nr: 9908-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 22/11/2018, com início às 17h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 44/47: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168437 Nr: 2413-87.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 27/11/2018, com início às 13h30min, no fórum desta comarca.

 Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160149 Nr: 9240-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 27/11/2018, com início às 08h, no fórum desta comarca.

 Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 7158-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 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- Abro vistas dos autos ao MPE para oferecimento do endereço da 

testemunha de acusação IVONETE.

3- Abro prazo de 5 (cinco) dias a defesa para substituição testemunhal.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

Réu: ___________________________________

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 069/2018/DF       O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...     RESOLVE:EXONERAR, a 

pedido, a servidora CAROLINE DE VARGAS TOMELERO, matrícula nº 

14.349, do cargo de Assessor de Gabinete I, símbolo PDA-CNE-VII, lotada 

no Gabinete da 1ª Vara Cível desta comarca, a partir do dia 10 de outubro 

de 2018.   Publique-se.   Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Tangará da Serra, 09 de outubro de 2018.     FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS   Juiz de Direito Diretor do Foro                            

table

 PORTARIA Nº 069/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a servidora CAROLINE DE VARGAS TOMELERO, 

matrícula nº 14.349, do cargo de Assessor de Gabinete I, símbolo 

PDA-CNE-VII, lotada no Gabinete da 1ª Vara Cível desta comarca, a partir 

do dia 10 de outubro de 2018.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 09 de outubro de 2018.
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 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292422 Nr: 18998-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “ação de retificação de registro público” ajuizada por MARIA 

DAS GRAÇAS DE SOUZA LOBO.

 Pois bem.

A CNGC, no capítulo que trata da competência para apreciação dos 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos, atribui competência para processar e julgar os feitos 

no Juízo Cível, a saber:

Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT.

 Logo, considerando que o Juízo Cível é competente para processar e 

julgar os feitos que envolvem a matéria em questão, DECLINO da 

competência, determinando a redistribuição do feito para uma das varas 

cíveis.

INTIMEM-SE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273542 Nr: 3888-96.2018.811.0055

 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: AB, FXB, GB, MIRTA TRESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, AUTORIZO os autores a proceder ao levantamento dos 

valores depositados nas contas vinculadas à conta bancária e as 

aplicações bancárias, em nome de Fábio Lourenço Bragin.EXPEÇA-SE o 

pertinente Alvará Judicial.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240650 Nr: 8721-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BOMBARDA, KATIA 

BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

197/198, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria 

de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Barra do Bugres, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240650 Nr: 8721-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BOMBARDA, KATIA 

BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289825 Nr: 16929-33.2018.811.0055

 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: JOSÉ MARTINEZ GARCIA, EDER MARTINEZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 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: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de aditamento da inicial, como pleiteado às fls. 

98/103-verso, uma vez que se deu antes da citação da parte “ex 

adversa”, na forma do artigo 329, inciso I, do CPC.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de fls. 91/93-verso.

Em tempo, uma vez que fora designada audiência para dia não útil (11 de 

novembro de 2018 - domingo), REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 29 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, nos termos da decisão de fls. 

91/93.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287037 Nr: 14794-48.2018.811.0055

 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: MARCO ANTONIO BIZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF-CONSORCIO NACIONAL LTDA - 

CONSORCIO NACIONAL FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a parte autora somente recolheu as custas e taxa judiciária 

(fl. 135), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, recolher as 

custas de distribuição e contadoria devidas (fl. 136), 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.: 218790 Nr: 8929-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA VETERINÁRIA SAMVET DE SÃO CARLOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERCUS COMERCIAL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MILANI DE LIMA - 

OAB:151293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Barra do Bugres em 

razão do não recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121869 Nr: 964-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DO NASCIMENTO, MARISTELA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator.

PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 438/439.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103911 Nr: 2733-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS DA SILVA, 

SILVANA REIS DA SILVA, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, CRISTIANE REIS DA 

SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA, 

MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES- TRANSPORTE 

RODOVIARIO CANTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL ROMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT, RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.436

 Certifico e dou fé que foram juntadas petições com as procurações para 

homologação do acordo, entretanto, restou pendente a informação de 

quais são os quatro ônibus que permanecerão com a anotação de 

garantia, conforme determinado na decisão de fls. 893/893-verso. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes para cumprimento integral da referida decisão, 

apontando, no prazo de cinco dias, quais são os quatro ônibus que 

permancerão com anotação de garantia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274252 Nr: 4434-54.2018.811.0055

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RONCADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 66, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257468 Nr: 22690-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE NUTRICAO E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

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

OAB:150060-SP, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287319 Nr: 15037-89.2018.811.0055

 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: NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITA E THOMAZ PROSPERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6387 Nr: 38-11.1993.811.0055

 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: TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A, LUIS FERNANDO 

DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA LAVOURÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, OTHON FIALHO BLESSMANN - OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - 

OAB:4.383-B OAB/MT, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4384-B/MT, 

ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e ao artigo 132, § 3º do 

Decreto-Lei nº 7661/45, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados do falido COMERCIAL 

AGRÍCOLA LAVOURÃO LTDA para comparecerem nesta Secretaria, no 
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prazo de quinze dias, para receberem os livros contábeis e documentos 

que permaneceram sob a guarda desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116398 Nr: 6499-37.2009.811.0055

 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): COMERCIAL DE VEÍCULOS SIENA LTDA-ME, 

SELMA MARIA GOMES PEREIRA, THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em pesquisa ao site do TJAL não 

localizamos a carta precatória de fl. 187. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, 

no prazo de quinze dias, comprovarem a distribuição da carta precatória 

na comarca de Arapiraca/AL para citação dos executados.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286164 Nr: 14022-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, Juliana Bertoldo Muleta - OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 POSTO ISSO:I – INDEFIRO o pedido de busca e apreensão da criança Julia 

Melato Magalhães.II – Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária (CPC, 

art. 98).III – Designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.IV – Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.V – Intime-se a equipe técnica deste Juízo, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo 

psicossocial na residência da parte requerente e da parte requerida, a fim 

de verificar qual a atual situação da infante Julia Melato Magalhães e por 

qual motivo a genitora possa estar sendo impedida de exercer seu período 

de convivência com a criança.Com a juntada do estudo psicossocial e da 

contestação, abro vista ao Ministério Público.Em seguida, venham-me os 

autos conclusos.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252956 Nr: 19172-81.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGA, CADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às 

parcelas vencidas em junho/julho/agosto/2018, INTIME-SE a parte 

executada para que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância 

de R$ 1.495,44 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos), com os acréscimos legais, bem como as parcelas 

vincendas, a serem depositadas na conta bancária da exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.II – Outrossim, 

havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa 

de seu procurador, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 

e § 1º).IV - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.V - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE 

os bens indicados (CPC, art. 524, VII)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173065 Nr: 14675-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDSP, LGDSP, TATIANE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o prosseguimento da pretensão executória.I – Com relação às 

parcelas vencidas em abril/maio/junho/2018, INTIME-SE a parte executada 

para que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 

1.450,50 (mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), com 

os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).II – Decorrido o prazo, 

caso a parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já 

determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, 

§1º), bem como considerando que houve pedido de decreto de prisão civil, 

abro vista ao Ministério Público.OFICIE-SE a fonte pagadora FAZENDA 

PARECIS, para que proceda com o desconto mensal da remuneração 

percebida pelo requerido Weslei Alves Pereira, a título de alimentos em 

favor dos filhos Deivid Luan da Silva e Lucas Gabriel Pereira, no valor de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde 

atualmente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), a ser 

depositado na conta bancária da representante legal das crianças, Sra. 

Tatiane da Silva Ramos, Caixa Econômica Federal, agência 2086, op. 013, 

conta poupança 11208-5.III – Outrossim, havendo requerimento, 

EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão comprobatória do 

ajuizamento da presente ação para fins de averbação junto ao registro de 

imóveis, registro de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput)...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171237 Nr: 12672-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRC, SOLANGE GOMES AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON WAGNER CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Certifico, ante a petição de fls. 88/89, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte executada a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291028 Nr: 17845-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HMS, FMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I. RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319, do CPC.II. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III. 

PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. ARBITRO 

alimentos provisórios em favor da criança Heloísa Mendes Silva em um 

salário mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 954,00 (novecentos 

e cinquenta e quatro reais), além de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido, 

através de depósito identificado na conta bancária de titularidade da 

representante da requerente indicada à fl. 35.V. Sem prejuízo, 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI. 

CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).VII. Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291815 Nr: 18467-49.2018.811.0055

 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: KRF, KCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

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.: 291524 Nr: 18253-58.2018.811.0055

 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: JSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

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

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287945 Nr: 15527-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EWDNF, CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para que sejam majorados 

provisoriamente os alimentos, no importe de 1,57 (um vírgula cinquenta e 

sete) salários mínimos, equivalente à R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), a ser pago, mensalmente, pelo requerido à parte requerente, a 

partir da intimação.Sem prejuízo da pensão alimentícia, o genitor pagará 

anual e integralmente o material escolar e uniforme do alimentando, antes 

do início do ano letivo, bem como pagará 50% (cinquenta por cento) das 

despesas decorrentes de medicamentos do filho, mediante receita médica, 

e 50% (cinquenta por cento) da mensalidade do convênio médico do 

infante, nos moldes da decisão de fls. 12/13. II.OFICIE-SE a 

Superintendência Regional da Polícia Federal, localizada na Rua I, Quadra 

17 A, Lotes 06 e 07, Loteamento Parque Eldorado, Bairro Alvorada, Cuiabá 

- MT, CEP: 78.048-832 para que informe este juízo a atual lotação 

profissional do requerido Sr. Wagner Ficher, matriculado sob o nº 20589.III. 

Com a informação do local de trabalho, DESIGNE-SE data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV.CITE-SE a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 
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é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

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

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279720 Nr: 8795-17.2018.811.0055

 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: LJD, GBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de 

Processo Civil.Com o recolhimento das custas processuais, venham-me 

os autos conclusos.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281768 Nr: 10476-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCZ, LFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, o que podem ser 

revogados a qualquer tempo.II – ARBITRO os alimentos provisórios em 

favor da menor no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, 

correspondente ao valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, 

a serem pagos mensalmente pelo requerente, por meio de depósito 

bancário na conta da representante legal da menor.III – FIXO a guarda 

provisória compartilhada da menor Luiza Freitas Zacarkin em favor de 

ambos os genitores, nos termos redigidos à fl. 44.IV - Designe-se data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.V - Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

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

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação, para após, designar audiência de instrução e 

julgamento.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290434 Nr: 17389-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente propôs Ação de 

Substituição de Curatela c/c Pedido de Antecipação de Tutela, requerendo 

a substituição do curador Sr. João Rodrigues Pereira para a Sra. Rosana 

Paula Bibiano Sanches em favor do curatelado Sr. Paulo Sergio Pereira.

 Desse modo, vejo que a emenda da petição inicial é necessária para que 

seja feita também a inclusão da Sra. Rosana Paula Bibiano Sanches no 

polo ativo da demanda.

Diante do exposto, intime-se o procurador da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, a fim de que proceda 

com a devida inclusão da Sra. Rosana Paula Bibiano Sanches no polo 

ativo da presente demanda, juntando aos autos a respectiva 

representação processual deste, sob pena de indeferimento da exordial 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c 

art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290469 Nr: 17403-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).IV. Designe-se data 

para realização da audiência de mediação e conciliação, conforme pauta 

de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.V. Cite-se a 

parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da requerida na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272348 Nr: 2914-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 76, a parte exequente informa que 

o executado quitou o débito alimentar, uma vez que este apresentou 

comprovante de depósito bancário nos autos, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Deste modo, considerando que houve o adimplemento do débito alimentar, 

a extinção é medida que se impõe.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 
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mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279036 Nr: 8252-14.2018.811.0055

 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: DPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso 

proposta por Deusilene Paiva de Moraes Silva em face de Edson dos 

Santos da Silva, objetivando a decretação do divórcio do casal.In Casu, 

verifico que não há necessidade de dilação probatória, pois o cerne da 

questão é unicamente de direito e os documentos trazidos aos autos dão 

suporte a um seguro desate do litígio.Assim, vejo que o pedido de divórcio 

em questão tem seu fundamento jurídico previsto no artigo 226, § 6º, da 

Constituição da República, que assim dispõe:Art. 226 (...)§ 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.Não é mais necessário 

se comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de fato para 

que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.DispositivoPOSTO ISSO, 

diante de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO POR SENTENÇA para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Divórcio Direto Litigioso 

requerido por Deusilene Paiva de Moraes Silva em face de Edson dos 

Santos da Silva.Por consequência, declaro cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.A requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja: DEUSILENE PAIVA DE 

MORAES.Oficie-se o Cartório de Registro Civil da Comarca de Barra do 

Corda/MA, para que proceda com a competente averbação.Custas pela 

parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária de Justiça 

Gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência à Defensoria 

Pública.Após, transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135565 Nr: 5754-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCB, EDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 169, parte executada informa a 

realização de depósito em conta judicial.

Instada a manifestar-se, a parte exequente informa número de conta 

bancária para a transferência dos valores depositados (fl. 174).

Assim, considerando a informação da parte executada (fl. 169), constato 

que a obrigação restou devidamente satisfeita.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II 

c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

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

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para o levantamento 

do valor depositado judicialmente em favor da parte exequente (fl. 174).

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288887 Nr: 16166-32.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAF, MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - OAB:19934/O, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade da 

parte requerente, o não acolhimento do pedido para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.Posto isso, intime-se 

a procuradora da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento 

da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.Com o recolhimento 

das custas processuais, venham-me os autos conclusos.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271674 Nr: 2474-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEMS, CHMS, MRJdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAIRO FRAZÃO 

PINTO - OAB:15319

 Vistos.

Redesigno a presente audiência para o dia 07/02/2018 às 15h50min.

Intimem-se o requerido e seu procurador.

Saem os presentes devidamente intimados.

 Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272024 Nr: 2710-15.2018.811.0055

 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: WLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 22/23 e 39, que designo o 

dia 10/12/2018 às 14h00, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283925 Nr: 12217-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSF, FSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 26/27, que designo o dia 

10/12/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260577 Nr: 25251-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDSA, JCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação constante às fls. 23/24, INTIME-SE a parte autora, 

através de seu procurador, para que informe a este juízo o atual endereço 

da requerente Sra. Jardielle Carla da Silva, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de encaminhamento dos autos à Comarca de Alto Taquari.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148491 Nr: 8385-66.2012.811.0055

 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: VFR, MRDN, JRR, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 187, expeça-se o competente formal de 

partilha, consignando neste que deverá ser averbado a penhora efetivada 

nestes autos (fl. 154), nos imóveis pertencentes ao quinhão hereditário do 

herdeiro José Rogério Ribeiro (127/131).

Sem prejuízo da determinação acima, expeça-se ao Cartório de Registro 

de Imóveis de Tangará da Serra, mandado de averbação da penhora 

registrada nestes autos, para que seja devidamente averbada nas 

matrículas dos imóveis descritos na partilha de bens, encaminhando cópia 

do formal de partilha, no qual consta o quinhão do herdeiro José Rogério 

Ribeiro.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210012 Nr: 2094-11.2016.811.0055

 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: DLC, RCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 72, que designo o dia 

10/12/2018 às 15h30, para a coleta de material Genetico do Exame de 

DNA ou reconhecimento espontaneo, que se realizará na Sala de 

Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e Conflito, situada na 

Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na 

cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272026 Nr: 2714-52.2018.811.0055

 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: CQDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 Vistos.

 DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para a data 

de 06/02/2019, às 16h00min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.

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 03 (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.

 Notifique-se o Ministério Público.

Proceda-se ainda a Sra. Gestora Judiciária com a inclusão das partes na 

próxima Oficina de Pais e Filhos a ser realizada.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273550 Nr: 3900-13.2018.811.0055

 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: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora aportou petitório à 

fl. 60, informando que não possui interesse no prosseguimento do feito, 

pugnando, assim, pela extinção da presente demanda.

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado 

pela requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte requerente, anotando-se ser esta beneficiária da 

Justiça Gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 221121 Nr: 11005-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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 e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240497 Nr: 8439-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIDS, ABDS, SDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela de Urgência 

promovida por Ignes Iopp dos Santos e Samira de Almeida Lopes, em face 

de Antônio Borges dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que a procuradora da parte requerente 

informa o falecimento do interditando Sr. Antônio Borges dos Santos (fls. 

72/73), conforme certidão de óbito (fl. 74).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público à fl. 79 opina favoravelmente 

a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda de seu objeto.

Assim, considerando o óbito do interditando, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265934 Nr: 29120-47.2017.811.0055

 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: DPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A, JOÃO MATHEUS DE SOUZA - 

OAB:16848

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

24/10/2018 às 15h20min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287959 Nr: 15550-57.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, JDC.TAPURAH-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SIQUEIRA, JOSIANE DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287698 Nr: 15363-49.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291988 Nr: 18613-90.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MOTOS MATO GROSSO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAZIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 10, a requerente 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 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Vila São Pedro, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o requerente 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 Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292117 Nr: 18718-67.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, VICTÓRIO ROMANINI NETO, ELEONORA 

ANTUNES TEIXEIRA ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DELCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT, RENATO MELON DE SOUZA NEVES - OAB:18.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 12v.º, os 

requerentes não comprovaram 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 uma diligência ao oficial de justiça, 

no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando os 

comprovantes nos autos. Ademais, não há cópia nos autos da petição 

inicial do processo principal. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGC, intimo os requerentes 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288940 Nr: 16238-19.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, PASQUALOTTO 

CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMANTHA MAIDANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO - 

OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

efetuar o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS, já que as 

guias juntadas, são referentes à recolhimentos ao TJ de mato Grosso do 

Sul, bem como, efetuar o pagamento

 de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Amor, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 115914 Nr: 5981-47.2009.811.0055

 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: PINHEIRINHO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 

CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 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: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291956 Nr: 18582-70.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, OTIMA 

EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA 2 DE AGOSTO LTDA, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, a requerente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guias ao FUNAJURIS, e, 

por fim, dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), estes últimos a serem 

depositados na conta 4126-2, agência 7138-2, do BB, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a requerente 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 o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291587 Nr: 18294-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a presente missiva fora distribuída sem o pagamento dos 

emolumentos do distribuidor, conforme demonstra a certidão de fl. 22. 

Sendo assim, intimo o autor para efetuar o pagamento do valor de R$ 

110,19, a ser depositado na conta 10.4126-6, agência 1321-8, do Banco 

do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, portador do CPF n.º 

238.698.799-04, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289917 Nr: 17002-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA MARIAM DE CASTRO 

SERAFIN - OAB:OAB/SC 23.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289917.

 Vistos,

 Tendo em vista a qualificação profissional do Requerente, qual seja 

“agricultor”, faculto a parte Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o seu estado de hipossuficiência, juntando aos autos 

declaração de Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para 

tanto, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se 

preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o pagamento.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181712 Nr: 23818-42.2014.811.0055

 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: ANSELMO CARRA, ALEXANDRE CARRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON SYDNEI ZAPPE, ALBANITA LENI 

STEIGLEDER ZAPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cliciane Basso - OAB:66.787-RS, 

NADIR BASSO - OAB:18944/RS, ORIANA TOCCHETTO - OAB:RS 85165, 

RAQUEL TERESINHA MACEDO - OAB:RS 44E817, ROSANA MORETE DA 

ROSA DIAS TOCCHETTO - OAB:RS 65902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Gomes da Costa - 

OAB:6.109 MS

 Certifico, considerando que as partes não foram intimadas acerca da data 

indicada pelo perito em fls. 340/341 para o início da perícia, que nesta data 

enviarei intimação à Real Brasil, a fim de que indique nova data e, 

posteriormente, as partes serão devidamente intimadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264569 Nr: 28118-42.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER INGMAR ENDLICH, SUZANA 

FRANCISCATO ENDLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Diamantino-MT.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163740 Nr: 1066-76.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1066-76.2014.811.0055 cód. 163740

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: CARLOS DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Carlos da Silva, Rg: CT 65374 0009-M 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. das Castanheiras, Nº 899S, Bairro: 

Jardim dos Ipes, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

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

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa 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. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 8 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165111 Nr: 3551-49.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS LEOCADIO RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3551-49.2014.811.0055 cód. 165111

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSIAS LEOCADIO RABELO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Josias Leocadio Rabelo, Cpf: 

11127104187, Rg: 462503 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

aposentado, Endereço: Rua 09, 2551-E, Bairro: Vila Esmeralda, Cidade: 

Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

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

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa 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. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 8 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 241773 Nr: 9971-65.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PATRICIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9971-65.2017.811.0055 cód. 241773

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSE PATRICIO DO CARMO

INTIMANDO(A, S): JOSE PATRICIO DO CARMO, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte requerida, atualmente me lugar incerto 

e não sabido, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais, no importe de R$ 449,78 (quatrocentos e 

quarenta e nove reais e setenta e oito 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$ 136,83 (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 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, 08 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDÉLIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165699 Nr: 4549-17.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4549-17.2014.811.0055 cód. 165699

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MANOEL DA SILVA NOBRE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Manoel da Silva Nobre, Cpf: 

05100186100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Brasil, N. 630-W, 

Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

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

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa 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. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 8 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58973 Nr: 628-94.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON JOSE EIDT

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

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 628-94.2007.811.0055 cód. 58973

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: EGON JOSE EIDT

INTIMANDO(A, S): EGON JOSE EIDT, atualmente falecido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.958,23 (mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e 

três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa 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. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 928,89 (novecentos e vinte e 

oito reais e oitenta e nove centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 
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1.029,34 (mil e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos). Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o 

valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 8 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135840 Nr: 6047-56.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (29/10/2015- fls. 126/127), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (30/08/2011– fl. 39-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137355 Nr: 7719-02.2011.811.0055

 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: OSMY DE SOUZA DA SILVA

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (21/03/2016 - fl. 154/155), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (28/09/2011– fl. 35-v), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193372 Nr: 9576-44.2015.811.0055

 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: EVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (11/03/2015 – fl. 15), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (06/11/2015 – fl. 32-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida (fls. 30/30-verso). 

Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253582 Nr: 19637-90.2017.811.0055

 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: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131259 Nr: 960-22.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (28/02/2015 - fl. 92), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (07/04/2011– fl. 34-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142324 Nr: 1728-11.2012.811.0055

 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: RAIMUNDO FEITOZA DE SALES

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (10/12/2015 – fl. 87), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (20/03/2012 - fls. 14-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185708 Nr: 3314-78.2015.811.0055

 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: ANTÔNIO MIRANDA DA COSTA

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (27/05/2014 – fl. 20), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (18/05/2015 – fl. 42-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 40/41-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125200 Nr: 4174-55.2010.811.0055

 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: JAIR INACIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 
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OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (16/11/2015 – fl. 172), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (31/08/2010- fls. 24-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183709 Nr: 1757-56.2015.811.0055

 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: ARI CORREA 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:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 190, INTIME-SE o patrono da parte autora 

para, no prazo de 15 dias, informar o novo endereço da parte, sob pena 

de extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do 

CPC.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126525 Nr: 5443-32.2010.811.0055

 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: EDVALDO UMBELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do acordo de fls. 89/89-verso, homologado às fls. 97/98 revogo a 

decisão retro e dando prosseguimento ao feito determino:

I) EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento.

II) Ato contínuo, AGUARDE-SE o depósito do valor requisitado. Após, uma 

vez depositado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

pugnar o que entender de direito.

III) Caso solicite a transferência/saque total do crédito para o nome do 

respectivo advogado, a Secretaria de Vara deverá certificar se (a) possui 

procuração "ad judicia" para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC - Foro Judicial.

IV) No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas no item anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito 

principal, ser expedido em nome da própria parte.

V) Suprida a falha, PROCEDA-SE como delineado no item III. Se o prazo 

transcorrer "in albis", EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

VI) Observar a Secretaria de Vara que, no que concerne aos honorários, 

sempre poderá ser transferido para o respectivo advogado, sem as 

peculiaridades discriminadas nos itens anteriores.

VII) Por fim, certificado o levantamento e, não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123163 Nr: 2166-08.2010.811.0055

 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: AFONSO ROMEU FINKLER

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (14/06/2016 – fl. 148), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (03/08/2010- fls. 27-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171979 Nr: 13576-24.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se com o desentranhamento das fls. 132/137, uma vez que se 

trata de cópias.

Defiro o petitório de fls. 138/139, para tanto, OFICIE-SE o INSS – Instituto 

Nacional de Seguridade Social, para que, implante o benefício deferido no 

prazo de 10 (dez) dias, bem como encaminhe a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) 

a título de astreintes.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135852 Nr: 6065-77.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOE NOLASCO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (29/10/2015 - fl. 32-v), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (16/08/2011– fl. 16-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135901 Nr: 6116-88.2011.811.0055

 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: DORALICE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (16/08/2016- fl. 218), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (28/09/2011– fls.15-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129354 Nr: 8194-89.2010.811.0055

 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: ALTAIR JOÃO FERROLDI

 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:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (09/02/2015 – fl. 139), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (15/04/2011- fls. 28-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132439 Nr: 2299-16.2011.811.0055

 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: LIZETE TRAMARI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (14/12/2017- fl. 181), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (24/03/2011– fls. 21), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 
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30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139393 Nr: 9869-53.2011.811.0055

 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 COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a data do 

requerimento administrativo (01/04/2016 – fl. 128), com incidência de juros 

de mora a partir da citação (02/12/2011- fls. 23-v), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Conforme fundamentação acima, 

DETERMINO que o INSS promova a implantação do benefício no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO o 

INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTA a parte requerida do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193006 Nr: 9325-26.2015.811.0055

 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: NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício, com incidência de juros de mora a 

partir da citação (16/07/2015 – fl. 52-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida 

(fls. 49/50-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171057 Nr: 12469-42.2014.811.0055

 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: ZORAIDE COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (12/02/2015 – fl. 95), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (02/09/2014 – fl. 58-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 57/58-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 186077 Nr: 3618-77.2015.811.0055

 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: JOSÉ PRUDÊNCIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 
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OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (02/02/2015 – fl. 19), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (13/04/2015 – fl. 27-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida (fls. 25/26-verso). 

Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12566 Nr: 1057-66.2004.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETUR 

AGRONONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607, Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - 

OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B

 INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, para, nos termos do 

artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 626,25 (seiscentos e vinte e 

seis reais e vinte e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa 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. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 626,25 (seiscentos e vinte e seis reais e vinte 

e cinco centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca 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$ 53,53 

(cinquenta e três reais e cinquenta e três 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181483 Nr: 23605-36.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 23605-36.2014.811.0055 cód. 181483

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MARCHINE

INTIMANDO(A, S): JOSÉ CARLOS MARCHINE, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta 

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

prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa 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. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), e o valor da taxa, 

qual seja R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), 

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

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

Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita 

(custas), preencher o valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso 

houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 9 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182656 Nr: 488-79.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERMINA CERQUEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 488-79.2015.811.0055 cód. 182656

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JERMINA CERQUEIRA LIMA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jermina Cerqueira Lima, Cpf: 

17154510153, Rg: 235.298.30 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 
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trabalhadora rural, Endereço: Rua Dep. Hitler Sansão, 402-W, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e setenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa 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. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), e o valor da taxa, 

qual seja R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), 

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

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

Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita 

(custas), preencher o valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso 

houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 9 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182666 Nr: 508-70.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL NOBRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 508-70.2015.811.0055 cód.182666

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JAMIL NOBRES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): JAMIL NOBRES DA SILVA, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e setenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa 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. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), e o valor da taxa, 

qual seja R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), 

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

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

Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita 

(custas), preencher o valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso 

houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 9 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237966 Nr: 5160-62.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURITA MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5160-62.2017.811.0055 cód. 237966

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LAURITA MELO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Laurita Melo de Oliveira, Cpf: 

66385210987 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 130, Qd 28, Lt 06, 

Bairro: Altos do Taruma, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove 

reais e setenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa 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. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos), e o valor da taxa, 

qual seja R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), 

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

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

Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita 

(custas), preencher o valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso 

houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 9 de outubro de 2018.
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CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186399 Nr: 3820-54.2015.811.0055

 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: ALMIR SENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria especial desde a data do requerimento 

administrativo (19/01/2015 – fl. 70), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (02/04/2015 – fl. 92-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , com a aplicação do Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 230377 Nr: 18814-53.2016.811.0055

 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 DE FÁTIMA COSTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria especial desde a data do requerimento 

administrativo (19/01/2015 – fl. 70), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (02/04/2015 – fl. 92-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , com a aplicação do Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150718 Nr: 10817-58.2012.811.0055

 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: JOSEFA ADENILDE DOS SANTOS

 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:

 Vistos.Considerando que (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA:(...)Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de 

destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento 

celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO 

tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte 

exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para 

que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução 

nº CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma insurgência 

após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:a) 

inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;b) caso não seja a parte 

localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado para informar o endereço 

atual;c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via 

edital.Registro que estas providências não impedem a expedição imediata 

do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já 

também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual:

(...)2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:(...)3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:(...)Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193968 Nr: 10088-27.2015.811.0055

 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: NEUZA GONÇALVES NETO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(02/03/2015 – fl. 42), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(13/08/2015 – fl. 26-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Considerando que o laudo pericial estabeleceu período para a 

incapacidade laboral, a data final, conforme o laudo, será a data da 

cessação do benefício, sendo que, se transcorrido em período anterior à 

data da prolação da sentença, a parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, 

contados da data da prolação da sentença, de manutenção do benefício 

para eventual pedido de prorrogação. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 
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honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147799 Nr: 7628-72.2012.811.0055

 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: SIDNEY XAVIER 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (27/07/2012– fl. 18), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (07/11/2012 – fl. 37-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado. Assim, 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.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146151 Nr: 5871-43.2012.811.0055

 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: JOEL ANTONIO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que (...) determino o seguinte:a) em caso de 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA:(...)Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de 

destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento 

celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO 

tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte 

exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para 

que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução 

nº CJF-RES-2016/00405. Outrossim, não havendo nenhuma insurgência 

após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:a) 

inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;b) caso não seja a parte 

localizada pelo correio, INTIME-SE seu advogado para informar o endereço 

atual;c) caso esta providência não seja cumprida, INTIME-SE a parte via 

edital.Registro que estas providências não impedem a expedição imediata 

do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já 

também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual:

(...)2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:(...)3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:(...)Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194242 Nr: 10321-24.2015.811.0055

 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: SANDRA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(31/03/2015 – fl. 57), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(20/08/2015 – fl. 42-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196331 Nr: 11949-48.2015.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA EIDAM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo 

(29/04/2015 – fl. 17), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(20/08/2015 – fl. 35-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181864 Nr: 23972-60.2014.811.0055

 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: THIAGO DA COSTA OLIVEIRA

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(16/07/2014 – fl. 75), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(27/01/2015 – fl. 46-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o 

laudo pericial estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data 

final, conforme o laudo, será a data da cessação do benefício, sendo que, 

se transcorrido em período anterior à data da prolação da sentença, a 

parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados da data da prolação da 

sentença, de manutenção do benefício para eventual pedido de 

prorrogação. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163785 Nr: 1154-17.2014.811.0055

 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: DAMIÃO NECO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (15/03/2012– fl. 28), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (11/03/2014 – fl. 53-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Ademais, diante da 

informação de fls. 97/98, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, 

sediado à Avenida Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º 

andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que restabeleça o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada por 

agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192909 Nr: 9248-17.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINDINALVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que 

DETERMINO ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a 

implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.No mais, 

INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia.EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179092 Nr: 21172-59.2014.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO BELO DA SILVA

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (10/12/2014 – fl. 74), com incidência de juros de mora desde 

então, já que a citação se deu em data anterior (fl. 51-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida. (tutela antecipada deferida) Conforme fundamentação retro, 

DETERMINO que a Autarquia demandada promova a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta 

sentença, nos termos do artigo 300 do CPC. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado, se não constar ato judicial expresso nesse 

sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127175 Nr: 6116-25.2010.811.0055

 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: PAULO SERGIO BRONDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do CPC, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região com as homenagens deste Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198329 Nr: 13427-91.2015.811.0055

 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: NALUA TIBURTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RENOVE-SE o ofício de fl. 92, instruído os documentos indicados às fls. 

95/95-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278690 Nr: 7994-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que os títulos de crédito que embasam a 

presente execução (duplicatas nº 782.467-01; 782.467-02; 784.380-01; 

784.380-02, fls. 17/21) são diversos dos títulos em que o executado 

firmou instrumento de confissão de dívida, conforme cópia a fl. 35/v/36 

(cheques nº 850150 e 850147).

Assim, nos termos do art. 321 do CPC, visando evitar eventual duplicidade 

de cobrança, oportunizo ao exequente informe nos autos sobre qual título 

recairá a presente execução para fins de prosseguimento do feito.

Com a resposta ou decorrido o prazo in albis, voltem-me para análise do 

pedido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 5286-78.2018.811.0055

 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 CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN 

AMERICA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 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, pretendem os requerentes o direito ao 

alongamento/prorrogação de operações de crédito rural, contudo, não 

limita seu pedido, com a indicação expressa de quais cédulas rurais 

deseja o refinanciamento.

Além disso, os requerentes alegam que apresentaram pedido de 

alongamento, no entanto, não consta dos autos qualquer documento que 

demonstre a manifestação formal da parte requerente junto à instituição 

financeira requerida.

Assim, intime-se a parte requerente para sanar as irregularidades, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que efetuem o pagamento dos 

emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos do Provimento n.º 

02/2008/CM, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que mencionado valor não 

é abrangido pelo parcelamento, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214053 Nr: 5246-67.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDA LAURA OLDENBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a Lei n.º 13.340/2016 prevê a suspensão das 

cobranças judicias, inclusive as em curso, visando a celebração de 

liquidações e prorrogações, determino, com fulcro no princípio da 
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cooperação, a intimação do requerido para que apresente os valores para 

liquidação, bem como dos termos para a prorrogação nos moldes da Lei 

n.º 13/340/2016,

 Posteriormente, intime-se pessoalmente a executada para que procure a 

agência do banco exequente caso deseje a liquidação ou prorrogação do 

débito na forma proposta pelo exequente.

Certificado o decurso do prazo para a liquidação/prorrogação do débito, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de diligência para 

garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114635 Nr: 4817-47.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DELCIO JOÃO ROMANI, GENECI 

FIGUEIREDO ROMANI, FRANCIELLI MARIA ROMANI, MICHELI APARECIDA 

ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, DANIELLE ROSA E 

SOUZA - OAB:PR20129, FELIPE JOSÉ PACHECO - OAB:OAB/PR 44.827, 

IZABEL CAROLINA DE ABREU GUIMARÃES MICHELATO - OAB:OAB/PR 

38.821, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, OSCAR 

SILVÉRIO DE SOUZA - OAB:PR16067

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA EXPEDIDA PARA A COMARCA DE 

PINHAIS/PR, COM A FINALIDADE DE CITAÇÃO DE MICHELI APARECIDA 

ROMANI, NA QUALIDADE DE HERDEIRA DO EXECUTADO DELCIO JOÃO 

ROMANI, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 61247 Nr: 2807-98.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO MAURO 

PAULO GALERA MARI, DA DECISÃO DE FLS. 282, ADIANTE TRANSCRITA: 

Vistos em correição, Oportunize-se a manifestação do atual patrono do 

exequente sobre o pedido de reserva de fração dos honorários ao 

patrono orignário. Proceda-se a avaliação do imóvel, intimando-se as 

partes para se manifestarem, devendo o exequente manifestar seu 

interesse em eventual adjudicação, venda extrajudicial ou indicação de 

leiloeiro. Após conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265688 Nr: 28956-82.2017.811.0055

 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: LUIZ CARLOS LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Renove-se o oficio a Caixa Economica Federal, devendo aidna ser 

solicitada informação quanto ao obstáculo para o levantamento dos 

valores por procurador da parte.

Sem prejuízo, visando a aferição da necessidade, utilidade e adequação 

da via eleito, consigno o prazo de 30 dias para o autor comprovar o 

requerimento administrativo junto a instituição financeira para levantamento 

dos valores, devendo após a comprovação do protocolo do requerimento 

intimar-se a instituição financeira para que também no prazo de 30 dias 

apresente cópia de eventual decisão.

 Após colha-se a manifestação do representante do Ministério Publico e 

então conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110845 Nr: 1072-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos em correição,

Atente-se à Gestora Judiciária quanto a pratica de atos ordinatórios, 

notadamente a oportunização da parte contrária quanto o exercício do 

contraditório as impugnações apresentadas nos autos.

Por conseguinte, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da impugnação apresentada pelos executados às 

fls. 655/694.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271525 Nr: 2373-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVEIS GAZIN IND. E COMERCIO DE MOVEIS DE 

MOVEIS E E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOLAVEL TANGARÁ S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Gazin Indústria e Comércio de 

Móveis e Eletrodomésticos LTDA em desfavor de Inviolável Tangará S/C 

LTDA, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fl. 313, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e eventuais custas remanescentes como 

acordado incumbidos à parte requerida.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

 Publique-se, registre-se,intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240975 Nr: 9092-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENI MARIA PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR 

PANEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A, RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO HENRIQUE DA 

FONSECA VITORINO - OAB:363392, CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, 

MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 Vistos em correição,

Inicialmente, desentranhe o anexo (fls. 435/436) da petição de fls 433/434, 

visto que estranha aos autos, vez que se refere a acordo formulado junto 

a Comarca de Sapezal, o que não guarda qualquer relação com o 

presente feito.

Outrossim, considerando o pedido da requerente às folhas 433/434, 

proceda-se a Secretaria o translado de cópias do acordo e da decisão 

homologatória soa autos nº 8340-28.2013.811.0055, Código nº 159408.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286479 Nr: 14263-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por

 Portoseg S/A Credito Financiamento e Investimento em desfavor de 

Alexandra Oliveira Lima.

Contudo, à fl. 23 a parte requerente postula pela desistência da ação.

 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 processo 

sem resolução do mérito da causa.

Ante a inexistência de restrição, deixo de proceder à expedição de 

determinação nesse sentido.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, notadamente quanto ao tipo de ação, visto se 

tratar de busca e apreensão em alienação fiduciária.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desiste da ação, 

nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199056 Nr: 14032-37.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, GILMAR UTZIG, ANTONIA ANGELINA 

BASANELLA UTIZIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO & 

CULTURA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 Vistos em correição,.

Cuida-se de embargos à execução proposto por Uniserra-Unidade de 

Ensino Superior de Tangará da Serra, Gilmar Utizg e Antônia Angelina 

Bazanella Utzig, em face da execução de título executivo extrajudicial nº 

7569-73.2015.811.0055 – Código Nº. 191043, ajuizada por Instituição 

Tangaraense de Ensino e Cultura S/C.

Contudo, em manifestação nos autos nº 7569-73.2015.811.0055 as partes 

informaram que compuseram acordo, o qual fora devidamente 

homologado, sendo abrangidos os presentes autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Honorários advocatícios como acordado (item 6) e eventuais custas 

remanescentes a cargo da exequente/embargada (item 7).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191043 Nr: 7569-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO & CULTURA 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, GILMAR UTZIG, ANTONIA ANGELINA 

BASANELLA UTIZIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, WOLNEY FISCHMANN DE ALKMIM NETO - 

OAB:17.324-O

 Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Instituição 

Tangaraense de Ensino e Cultura S/C LTDA em face de Uniserra-Unidade 

de Ensino Superior de Tangará da Serra, Gilmar Utizg e Antônia Angelina 

Bazanella Utzig,todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 165/170 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado (item 6) e eventuais custas 

remanescentes a cargo da exequente (item 7).

Sem prejuízo das deliberações supra, considerando que o acordo 

entabulado entre as partes abrange os embargos à execução em apenso, 

proceda-se o translado de cópia do acordo e da referida decisão 

homologatória aos autos nº 14032-37.2015.811.0055 – Código nº 199056.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284821 Nr: 12928-05.2018.811.0055

 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): ELIETH APARECIDA DOS SANTOS

 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 ajuizada por

 Banco Honda S/A em desfavor de Elieth Aparecida dos Santos, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 36 a parte requerente postula pela desistência da ação, com 

a renúncia do prazo recursal.

 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 processo 

sem resolução do mérito da causa.

Outrossim, quanto as eventuais restrições perante o sistema Renajud e 

expedição de mandado de busca e apreensão não persistem registros 

dos mesmos.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desiste da ação, 

nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123671 Nr: 2695-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, 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: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos em correição,

Considerando-se que a intimação de fls. 827 não indicou o valor do débito 

objeto do pedido de cumprimento de sentença, qual seja R$ 27.512,46 em 

31 de janeiro de 2018 fazendo menção de forma equivocada ao 

percentual de 10% do valor da causa, quando deveria fazer menção a 

10% do valor da execução, conforme estipulado na decisão de fls. 799, 

de rigor o indeferimento, por ora, do pedido de fls. 834 e a renovação da 

intimação da instituição financeira oportunizando a complementação do 

pagamento voluntário no prazo de 15, nos termos do despacho de fls. 

826.

Certificado o decurso do prazo para o pagamento voluntário, voltem-me 

conclusos para nova apreciação do pedido de fls. 834 e seguintes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261593 Nr: 26067-58.2017.811.0055

 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: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, Renato Luiz Gava - OAB:MT0013024O

 INTIMAÇÃO DAS PARTES do levantamento da caução prestada à fl. 86, 

determinado por sentença, conforme termo que segue transcrito: "TERMO 

DE LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO Processo nº 26067-58.2017.811.0055 - 

26159Espécie: 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/credora: OXIGENIO CUIABA LTDA - 

MULTICENTER

Parte Ré/devedora: TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO LTDA M 

Pelo presente termo, conforme Sentença de fl. 90, fica levantada a caução 

ofertada sobre o veículo t ipo ÔNIBUS marca/modelo 

MARCOPOLO/VOLARE W8 ON, ano/modelo 2007/2008, cor predominante 

BRANCA, PLACA NJD 3980, CHASSI 93PB12E3P8C022867, RENAVAM 

00938400746, PREFIXO 238, cuja restrição lançada às fls. 66/67 por conta 

da referida caução, foi retirada conforme comprovante de remoção de 

restrição de fl. 92.

 E, para constar, foi lavrado o presente que vai devidamente assinado. 

Tangará da Serra - MT, 8 de outubro de 2018. Elenice de Lima Soares 

Gestora Judiciária."

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 281456 Nr: 10177-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DOS ANJOS RODRIGUES DE 

CARVALHO, JOAO VITOR OLIVEIRA COSTA, DAYELLE ENEDINA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 Vistos,

 Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006, notifiquem-se os 

denunciados para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10(dez) dias, podendo arguir preliminares, invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretendem produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

O oficial de justiça deverá indagar aos processados se os mesmos 

possuem advogado (indicando os dados do profissional) ou condições 

para constituir, certificando a resposta.

 Caso os processados não tenham como contratar advogado, desde já, 

nomeio a defensoria pública para sua defesa, a quem os autos deverão 

ser encaminhados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210058 Nr: 2143-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos. 1) Certifica-se quanto ao laudo pericial definitivo. 2) Abra-se vista 

as partes para que apresentem alegações finais escritas, no prazo 

sucessivo de 05 dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 212984 Nr: 4487-06.2016.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES NETTO - 

OAB:128068

 Autos nº: 4487-06.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 212984.

 Vistos etc.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, ofereceu denúncia contra o réu 

Marlon Pereira de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas penas dos artigos 330 e 331, ambos do Códex Penal, em 

concurso material, cujos fatos teriam acontecido, segundo a inicial 

acusatória, em 17 de janeiro de 2016.

A denúncia foi devidamente recebida em 25 de janeiro de 2017 (fls. 28).

O réu foi citado pessoalmente, conforme se infere da certidão de fls. 39, e 

apresentou resposta, por meio de advogado constituído, às fls. 31/33.

A respeito das preliminares suscitadas na resposta, o Ministério Público se 

manifestou às fls. 42/43 verso.

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Após minuciosa análise, entendo que deve ser declarada, de ofício, 

extinta a punibilidade de Marlon Pereira de Oliveira, pela prescrição da 

pretensão punitiva, pois, sendo matéria de ordem pública, deve ser 

decretada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício 

ou a requerimento das partes, sendo este também o entendimento de 

Celso Delmato: “A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a 

qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal” (Código 

Penal Comentado, 3ª ed., p. 176).

 A pena prevista para o delito previsto no artigo 330 Código Penal é de 

detenção de quinze (15) dias a seis (06) meses, e multa, de modo que a 

respectiva prescrição, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código 

Penal, ocorre em três (03) anos, também no caso da pena multa, sendo 

que tal prazo cai pela metade, por força do disposto no art. 115 do CP, à 

medida que o réu contava com menos de vinte e um (21) anos de idade na 

data dos fatos, conforme se infere do documento de fls. 12.

 Por sua vez, dispõe o artigo 117 do Código Penal, ao tratar das causas 

interruptivas da prescrição, estabelece que:

“Causas interruptivas da prescrição.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

 I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

 II - pela pronúncia;

 III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

 IV - pela sentença condenatória recorrível;

 V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

 VI - pela reincidência.

 § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção 

da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. 

Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se 

aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

 § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, 

todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção”. Grifo 

meu.

 Na hipótese, os fatos ocorreram em 17 de janeiro de 2016 (fls. 

05-A/05-B), bem como, a denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2017 

(fls. 28).

 Assim, tendo se passado mais de um ano e meio entre o recebimento da 

denúncia e o presente julgamento, forçoso reconhecer que a prescrição 

propriamente dita se operou no presente caso, pois, não houve qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva de tal instituto no lapso de tempo 

mencionado.

É de rigor, assim, que seja declarada, de ofício, extinta a punibilidade da 

agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ficando 

prejudicado o mérito da ação penal.

 Nesse sentido:

Furto. Coisa furtada (pequeno valor). Princípio da insignificância (adoção). 

Prescrição (declaração de ofício). 1. A melhor das compreensões penais 

recomenda não seja mesmo o ordenamento jurídico penal destinado a 

questões pequenas – coisas quase sem préstimo ou valor.

2. Antes, falou-se, a propósito, do princípio da adequação social; hoje, 

fala-se, a propósito, do princípio da insignificância. Já foi escrito: "Onde 

bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve 

retirar-se."

3. É insignificante, dúvida não há, a subtração de uma nota de R$ 50,00 

(cinqüenta reais).

4. A insignificância, é claro, mexe com a tipicidade, donde a conclusão de 

que fatos dessa natureza evidentemente não constituem crime.

5. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ela ser declarada 

de ofício.

6. Extinta a punibilidade do fato pela prescrição da pretensão punitiva. 

Recurso especial prejudicado. (REsp 798378/MG, Relator Ministro NILSON 

NAVES, DJe 09/12/2008)

RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE 

APROPRIAR-SE DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Do recebimento da denúncia até o presente julgamento transcorreu 

período de tempo suficiente à configuração da prescrição do crime 

previsto no art. 168-A do Código Penal, já que ausente qualquer marco 

interruptivo (CP, art. 117, caput e § 1º).

2. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade estatal em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstrato, nos termos do art. 

107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso III, do Código Penal.

3. Recurso especial prejudicado. (REsp 825804/RJ, Relatora Ministra 

LAURITA VAZ, DJ 06/11/2006)

 Ex positis:

 1) DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Marlon Pereira 

de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, tão somente com relação 

ao crime previsto no art. 330 do CP, conforme disposto no artigo 107, IV 

c/c artigo 109, VI e art. 115, todos do Codex Penal.

2) Restando ainda a ser apurado o delito previsto no art. 331 do CP, pelos 

mesmos fundamentos supra expostos, mormente considerando a 

menoridade relativa do réu, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para se 

manifestar acerca de eventual prescrição virtual com relação a tal crime.

3) Após a manifestação ministerial, façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao advogado do réu acerca da 

presente decisão.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 05 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.: 195106 Nr: 10915-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ GIANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA APARECIDA 

PAULINO - OAB:261177

 Autos nº: 10915-38.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 195106.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 17 de novembro de 2015 contra 

Marcos Luiz Gianoto, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos 

crimes caracterizados no artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”, por duas vezes e 

artigo 359 ambos do CP, todos na forma do 69 do mesmo Codex, e com as 

implicações da Lei nº 11.340/06.

Consta na exordial acusatória que:

Fato 01

 “Na data de 22/05/2015, aproximadamente às 20h30min, Avenida Brasil nº 

1014-E, Jardim Europa, neste município e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, o denunciado MARCOS LUIZ GIANOTTO, com consciência e 

vontade, ameaçou sua ex-companheira MARISTELA ARBEX DOS 

SANTOS, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a 

morte (...)” (fls. 02-A/02-C).

Fato 02

“(...) Na data de 25/06/2015, aproximadamente às 21h30min, Avenida 

Brasil nº 1014-E, Jardim Europa, neste município e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, o denunciado MARCOS LUIZ GIANOTTO, com consciência e 
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vontade, exerceu direitos de que fora suspenso por decisão judicial, a 

saber: frequentar a residência da vítima MARISTELA ARBEX DOS 

SANTOS, manter contato com esta, bem como se aproximar numa 

distância inferior a 100 metros (...) (fls. 02-A/02-C).

Fato 03

 “(...) Ainda nas mesma circunstâncias de data, local e horário já 

declinados no fato anterior, o denunciado MARCOS LUIZ GIANOTTO, com 

consciência e vontade, ameaçou sua ex-companheira MARISTELA ARBEX 

DOS SANTOS, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, 

a morte (...)” (fls. 02-A/02-C).

No dia 15 de março de 2018, o réu foi citado e, por meio de defesa 

técnica, apresentou resposta à acusação (fls. 76/81), onde arguiu 

preliminares, pugnando pela rejeição tardia da denúncia e pela absolvição 

sumária do réu.

Instado a se manifestar acerca da resposta, o Ministério Público o fez às 

fls. 87/88 verso, pugnando pela absolvição com relação ao crime previsto 

no art. 359 do CP e pela rejeição das preliminares, com designação de 

audiência de instrução, com relação aos crimes de ameaça.

DECIDO.

 Considerando que o Parquet imputa em desfavor do réu Marcos Luiz 

Gianoto a prática de três delitos (artigo 147, caput, por duas vezes e 359, 

caput, ambos do CP), analisemos o pleito de absolvição com relação a 

este último.

No tocante ao crime imputado ao acusado, devidamente insculpido no 

artigo 359 do CP, conforme jurisprudência assentada no Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso e nos Tribunais Superiores, o 

descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, 

fundado na Lei Maria da Penha, não tipifica os crimes dos artigos 330 e 

359 do Código Penal, pois, tais medidas são progressivas, facultado ao 

Juiz, inclusive, a decretação da prisão preventiva do ofensor. Assim, 

prevista, na própria legislação, sanção para o descumprimento das 

medidas protetivas, inviável punição pelo mesmo fato.

A matéria está pacificada pelas Quinta e Sexta Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA. O descumprimento de 

medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha (art. 22 da Lei 

11.340/2006) não configura crime de desobediência (art. 330 do CP). De 

fato, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, para a 

configuração do crime de desobediência, não basta apenas o não 

cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista a 

previsão de sanção específica em caso de descumprimento (HC 

115.504-SP, Sexta Turma, Dje 9/2/2009). Desse modo, está evidenciada a 

atipicidade da conduta, porque a legislação previu alternativas para que 

ocorra o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência, 

previstas na Lei Maria da Penha, prevendo sanções de natureza civil, 

processual civil, administrativa e processual penal. Precedentes citados: 

REsp 1.374.653-MG, Sexta Turma, DJe 2/4/2014; e AgRg no Resp 

1.445.446-MS, Quinta Turma, DJe 6/6/2014. RHC 41.970-MG, Rel. Min. 

Laurita Vaz, julgado em 7/8/2014 (Vide Informativo n. 538)”.

“DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA.O descumprimento de 

medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha (art. 22 da Lei 

11.340/2006) não configura crime de desobediência (art. 330 do CP). De 

fato, o art. 330 do CP dispõe sobre o crime de desobediência, que 

consiste em "desobedecer a ordem legal de funcionário público". Para 

esse crime, entende o STJ que as determinações cujo cumprimento seja 

assegurado por sanções de natureza civil, processual civil ou 

administrativa retiram a tipicidade do delito de desobediência, salvo se 

houver ressalva expressa da lei quanto à possibilidade de aplicação 

cumulativa do art. 330 do CP (HC 16.940-DF, Quinta Turma, DJ 

18/11/2002). Nesse contexto, o art. 22, § 4º, da Lei 11.340/2006 diz que 

se aplica às medidas protetivas, no que couber, o disposto no caput e nos 

§§ 5º e 6º do art. 461 do CPC, ou seja, no caso de descumprimento de 

medida protetiva, pode o juiz fixar providência com o objetivo de alcançar 

a tutela específica da obrigação, afastando-se o crime de desobediência. 

Vale ressaltar que, a exclusão do crime em questão ocorre tanto no caso 

de previsão legal de penalidade administrativa ou civil como no caso de 

penalidade de cunho processual penal. Assim, quando o descumprimento 

da medida protetiva der ensejo à prisão preventiva, nos termos do art. 

313, III, do CPP, também não há falar em crime de desobediência. (REsp 

1.374.653-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/3/2014.)”

Com efeito, tendo em vista que o acusado foi denunciado por incurso no 

artigo 359 do Código Penal, por ter, em tese, descumprido medidas de 

proteção impostas pelo Juízo, impositiva a sua absolvição, com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Não é demais lembrar que, atualmente, o art. 24-A da Lei nº 11.340/06, 

incluído pela Lei 13.641/2018, tipificou como crime o ato de descumprir 

decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, contudo, tal 

crime somente foi inserido no ordenamento jurídico após os fatos, o que 

torna fato atípico aquele narrado na denúncia por força dos princípios da 

legalidade e da anterioridade do direito penal, insculpidos no art. 1º do 

Código Penal e no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

No que tange, aos crimes de ameaça esculpido no art. 147, caput, do 

Código Penal, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que o réu 

Marcos Luiz Gianoto, por intermédio de advogado constituído, argumentou 

a ausência de dolo quanto a prática.

Pois bem.

Em que pese os argumentos despendidos na resposta acostada às fls. 

87/88 verso, no sentido de absolver o réu em razão da ausência de dolo 

quanto à prática do crime de ameaça, por duas vezes, entendo que não 

merece prosperar, pois, constam dos autos indícios suficientes de autoria 

e provas da materialidade delitiva, devendo o presente procedimento ter a 

sua regular tramitação para, após a devida instrução probatória, a referida 

tese ser analisada com maiores subsídios.

No mesmo sentido, impende consignar que a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu o possível 

fato delituoso de forma cristalina.

 Igualmente, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que 

eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 
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verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos

Ademais, a referida preliminar apresentada pelo réu se confunde com tese 

meritória, devendo ser melhor analisada após a regular instrução 

probatória.

 Ex positis:

 1) Com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 

ABSOLVO o réu Marcos Luiz Gianoto, devidamente qualificado nos autos, 

da acusação de ter praticado o crime de desobediência a decisão judicial 

sobre perda ou suspensão de direito (artigo 359 do CP).

 2) Com relação aos crimes de ameaça, conforme exposto acima, as teses 

da defesa não configuram nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2018, às 17:00 horas.

 3) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 4) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 02-C).

4.1) REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecerem à audiência supra designada, conforme 

preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

 5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Tangará da Serra, 05 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.: 170156 Nr: 11335-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 11335-77.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 170156.

 Vistos.

 1) Considerando que o Ministério Público, às fls. 94/94 verso, ofereceu 

proposta de suspensão condicional do processo, DESIGNO audiência para 

o dia 31 de outubro de 2018, às 16h50min, com a finalidade de oferecer ao 

réu Francisco das Chagas Soares Oliveira, as condições ofertadas pelo 

Ministério Público correspondente ao benefício da suspensão condicional 

do processo.

 2) INTIME-SE o acusado para comparecer à audiência supra designada, a 

fim de se manifestar acerca da proposta de suspensão condicional do 

processo.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 05 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.: 262612 Nr: 26674-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISON DOS SANTOS AMORIM, RAFAEL 

DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU TALISON DOS SANTOS AMORIM , 

PARA APRESENTAR AS RAZÕES DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL, 

TENDO EM VISTA O DESEJO DO RÉU EM RECORRER DA SENTENÇA AS 

FLS. 187 DOS AUTOS, SOB PENA DE O RÉU SER INTIMADO A 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169077 Nr: 9892-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CORREIA MENACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU PARA APRESENTAREM AS 

RAZÕES DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL, TENDO EM VISTA O DESEJO 

DO RÉU EM RECORRER DA SENTENÇA AS FLS. 112/113.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR BARDELI - ME (REQUERENTE)

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

VALERI POTRICH JUNIOR - ME (REQUERIDO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Designo o dia 07 de novembro de 2018, às 13h30 para realização 

de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Consigno que a audiência ora designada servirá para instruir tanto este 

feito, quanto o Processo nº 1000689-83.2017.811.0055, em apenso, em 

razão da conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000836-12.2017.8.11.0055. REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA BOLIS 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Indefiro o pedido do ID 15037865, uma vez que 

não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista que o 

bloqueio realizado nas contas da executada foi somente em relação ao 

saldo remanescente, ou seja, descontado o valor de R$ 4.619,22. 

Outrossim, considerando o decurso do prazo para oferecimento dos 

embargos quanto aos valores bloqueados no ID 14841337 (certidão ID 

15724970), 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 
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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, 4 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA (ADVOGADO(A))

HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010643-05.2015.8.11.0055. REQUERENTE: HELENA APARECIDA DE 

OLIVEIRA ARAUJO ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Não há como ser acolhido o pedido de levantamento formulado 

pela reclamante, uma vez que o valor foi depositado na Caixa Econômica 

Federal a título de depósito de FGTS, conforme determinado na sentença 

do ID 6166258, e o seu levantamento somente poderá ser realizado 

através de requerimento àquela instituição financeira e, desde que 

preenchidas as condições estabelecidas para o saque o FGTS, 

tornando-se, incabível apreciação por este Juízo. A sentença foi expressa 

no sentido da condenação do Estado reclamado em obrigação de fazer, 

consistente no depósito do valor devido a título de FGTS; não há obrigação 

de pagamento fixada na sentença. Uma vez cumprida a obrigação pelo 

reclamado (depósito do FGTS devido), exatamente conforme determinado 

na sentença, o levantamento deve ser requerido diretamente à CEF e 

desde que obedecidas as condições legais de saque, conforme 

mencionado. O levantamento ocorrido nos autos referiu-se apenas aos 

honorários advocatícios e foi deferido tendo em vista a expressa 

concordância da reclamante. Assim, indefiro o pedido. Caso nada mais 

seja requerido, AO ARQUIVO. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. TANGARÁ DA SERRA, 4 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

NILZA MAURICIO BERTO (REQUERENTE)

KESSILA RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

WELIRSON NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a intempestividade 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 FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, OAB/MT 11.264 para 

regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-26.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RABER & FRAGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN LISBOA BAUMEISTER (EXECUTADO)

MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA. (EXECUTADO)

RODRIGO FERREIRA LOPES (EXECUTADO)

DANIEL OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS MULLER (REQUERENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA 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 ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO, OAB/PR 

20.300 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: 1002130-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))

TEODORO STOINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 
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contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 15701595. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 5 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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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: 1001859-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

FELISBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, apresentação Impugnação à Contestação, no prazo legal. 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO o Advogado FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, OAB/MT 

11.264 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: 1001857-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

EDILSON DOS SANTOS NISTROM (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO o Advogado FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, OAB/MT 

11.264 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: 1001854-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHAEL RIBEIRO MARCA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (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: 1001755-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (ADVOGADO(A))

CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (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 TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000504-11.2018.8.11.0055. REQUERENTE: EDJANIO TEOTONIO DA 

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

Analisando os autos, tudo indica que a obrigação foi satisfeita, conforme 

alvará de levantamento do ID 14454389; inclusive o feito já foi extinto nos 

termos do art 924, II, do CPC. Assim, INDEFIRO o pedido do ID 15795667. 

Arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 8 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001795-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER FRANCIS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (EXECUTADO)

ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico a intempestividade da Contestação apresentada pela Parte 

Reclamada ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU EPP. Certifico mais, que 

apesar de Citado do Detran não apresentou Contestação. Nos termos do 

Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO os 

Advogados RAFAEL SOARES MARTINAZZO, OAB/MT 9.925-B e LUCIANE 

SOARES MARTINAZZO OAB/MT 13.561 para regularizarem 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: 1001833-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

VERONICA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 1001726-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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: 1001024-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade 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 RUY FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 11.278-B para regularizar a 

sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento 

dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010613-09.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO PRUDENCIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010613-09.2011.8.11.0055 Exequente: Paulo Roberto Prudêncio 

Executado: Itaú Unibanco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

executada levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

10660356). Assim, comprovada a satisfação da obrigação e inexistindo 

requerimentos, na forma determinada pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 

10379643), necessária é a extinção do presente feito. 3. Ante o exposto, 

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, 16 de janeiro 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, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIGO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 8010369-70.2017.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: GUIGO 

MADEIRAS LTDA - ME Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por GUIGO 

MADEIRAS LTDA - ME, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados nos autos. Narra o reclamante que no dia 19.12.2012 realizou 

a compra do veículo TRATOR/MARCA/MODELO/ VOLVO/ FH400 6X2T 

CAP/POT/CIL/60.0T/400CV ANO FAB/MOD/2008/2008, COR BRANCA, 

COMBUSTIVEL DIESEL, PLACA MEN-7083, USADO, junto a empresa COOP 

REG AGROP CAMPOS NOVOS, localizada na Rodovia, BR 282 KM 338, 

00023, BOA VISTA - 89620-000, CAMPOS NOVOS – SC para utilização 

em seu estabelecimento comercial, alegando ser consumidor final do 

mencionado bem, não preenchendo, assim, nenhuma das hipóteses de 

recolhimento do ICMS. Aduz que o reclamado, sem qualquer notificação 

prévia, efetuou a cobrança de ICMS pela compra do veículo utilizado na 

sua atividade fim, inclusive com aplicação de multa. Por fim, alega que tal 

fato está lhe trazendo enormes prejuízos, uma vez que foi excluído do 

SIMPLES, bem como está lhe impossibilitando de obter certidão negativa de 

débito, ou positiva com efeito de negativa. Com tais fundamentos, pleiteia 

que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS, com base no 

diferencial de alíquota, sobre a mercadoria adquirida pelo requerente, 

através da NOTA FISCAL Nº 000.119.764 e Documento de Arrecadação – 

DAR, ante a ausência de fato gerador. O promovido apresentou defesa 

pela improcedência da demanda. No mais, dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 

O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, porque 

a demanda não exige a produção de provas, considerando que a matéria 

versada é unicamente de direito. Pois bem. A questão cinge-se em saber 

se a autora, como consumidora final do veículo descrito na inicial se 

sujeita ao recolhimento do ICMS que o ora requerido lhe exige, quando da 

entrada do veículo neste Estado, na forma como determina o artigo 155, 

§2º, VII, da CF, vigente à época da proposição da ação, ou seja, sem as 

alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Dispõe a 

aludida norma: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir: I - impostos sobre: (...) b) operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações 

se iniciem no exterior; (...) § 2º O imposto previsto no inciso I, b, atenderá 

ao seguinte: VII - em relação às operações e prestações que destinem 

bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, 

adotar-se-á: a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for 

contribuinte do imposto; b) a alíquota interna, quando o destinatário não for 

contribuinte dele;” Assim, observa-se do excerto constitucional acima, o 

descabimento da exigência, por parte do Estado, quanto à obrigatoriedade 

do recolhimento da exação pela autora por se tratar de operações 

destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto. O art. 155, 

§2º, VII, da CF, autorizava os Estados, ao instituir o ICMS em relação às 

operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final 

localizado em outro Estado, tão-somente a adoção da alíquota interna, no 

caso de destinatário não contribuinte do imposto, sem admitir qualquer 

alteração na forma de distribuição do ICMS ou a cobrança de diferencial 

de alíquota em favor do estado destinatário. Ademais, a questão foi 

analisada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 4628, ocasião 

em que fora reconhecida e declarada a inconstitucionalidade do Protocolo 

21/2011, recepcionado na legislação estadual através do Decreto 

312/2011. Vejamos: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E 

INTERMUNICIPAL (ICMS). PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 

PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS 

REQUERENTES EA QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS. 

PROTOCOLO ICMS Nº 21/2011. ATO NORMATIVO DOTADO DE 

GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. COBRANÇA NAS 

OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS 

HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM 

COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. 

HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VII, B). OFENSA 

AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À 

LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, ART. 150, V). 

VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2º, 

VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ 

AJUIZADAS. (...) 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a 

prestação de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e 

permuta de informações, na forma do artigo 199 do Código Tributário 

Nacional, e explicitado pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ 

(Convênio nº 138/1997). Aos Convênios atribuiu-se competência para 

delimitar hipóteses de concessões de isenções, benefícios e incentivos 

fiscais, nos moldes do artigo 155, § 2º, XII, g, da CRFB/1988 e da Lei 

Complementar nº 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu.5. O ICMS 

incidente na aquisição decorrente de operação interestadual e por meio 

não presencial (internet, telemarketing, showroom) por consumidor final 

não contribuinte do tributo não pode ter regime jurídico fixado por 

Estados-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo 

constitucional delineado pelos arts. 155, § 2º, inciso VII, b, e 150, IV e V,da 

CRFB/88. 6. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte 

do ICMS, é devida à unidade federada de origem, e não à destinatária, 

máxime porque regime tributário diverso enseja odiosa hipótese de 
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bitributação, em que os signatários do protocolo invadem competência 

própria daquelas unidades federadas (de origem da mercadoria ou bem) 

que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos ativos da 

relação tributária quando da venda de bens ou serviços a consumidor final 

não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 7. O princípio 

do não confisco, que encerra direito fundamental do contribuinte, resta 

violado em seu núcleo essencial em face da sistemática adotada no 

cognominado Protocolo ICMS nº 21/2011, que legitima a aplicação da 

alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da mercadoria ou 

bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo 

percentual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a 

título também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final 

não for contribuinte do respectivo tributo. 8. O tráfego de pessoas e bens, 

consagrado como princípio constitucional tributário (CRFB/88, art. 150, V), 

subjaz infringido pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS nº 

21/2011 nas denominadas operações não presenciais e interestaduais. 9. 

A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, 

somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art. 

155, § 2º, XII, alínea b, da CRFB/88. In casu, o protocolo hostilizado, ao 

determinar que o estabelecimento remetente é o responsável pela 

retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada 

destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, art. 

150, § 7º) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os 

Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não 

detém competência constitucional para instituir novas regras de cobrança 

de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A 

engenharia tributária do ICMS foi chancelada por esta Suprema Corte na 

ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim 

sintetizada: a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a 

consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a 

alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a 

alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação 

concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os 

Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; b) Operações 

interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final 

não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a 

aplicação da alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria 

é destinada a quem não é consumidor final: apenas o estado de origem 

cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação 

envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para 

cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de 

origem.12. A Constituição, diversamente do que fora estabelecido no 

Protocolo ICMS nº 21/2011, dispõe categoricamente que a aplicação da 

alíquota interestadual só tem lugar quando o consumidor final localizado 

em outro Estado for contribuinte do imposto, a teor do art. 155, § 2º, inciso 

VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorga-se ao Estado de origem, via de 

regra, a cobrança da exação nas operações interestaduais, excetuando 

os casos em que as operações envolverem combustíveis e lubrificantes 

que ficarão a cargo do Estado de destino. 13. Os imperativos 

constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de 

preservação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de 

tratar-se de imposto estadual não confere aos Estados membros a 

prerrogativa de instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do 

imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. 14. O Pacto 

Federativo e a Separação de Poderes, erigidos como limites materiais pelo 

constituinte originário, restam ultrajados pelo Protocolo nº 21/2011, tanto 

sob o ângulo formal quanto material, ao criar um cenário de guerra fiscal 

difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário desta Suprema Corte o 

dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio.15. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. Modulação dos efeitos a partir 

do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já 

ajuizadas.” (ADI 4628, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

17/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 

PUBLIC 24-11-2014) (sem destaque no original) Assim, haja vista que a 

Constituição Federal estabelecia à época que, se o destinatário da 

mercadoria não fosse contribuinte, o ICMS seria devido para o Estado de 

origem mediante a aplicação da alíquota interna (alínea b, inciso VII do § 2º 

do artigo 155), mostra-se inadequada a cobrança por parte do requerido, 

devendo assim ser reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS, com 

base no diferencial de alíquota, sobre a mercadoria adquirida pelo 

requerente, através da NOTA FISCAL Nº 000.119.764 e Documento de 

Arrecadação – DAR. Nesse sentido, o STF: “Ementa: TRIBUTÁRIO. 

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE 

INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES 

INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO. EXTENSÃO ÀS REMESSAS 

PARA CONSUMIDORES FINAIS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. “GUERRA 

FISCAL”. DENSA PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 

9.582/2011 DO ESTADO DA PARAÍBA. MEDIDA CAUTELAR 

REFERENDADA. 1. A Constituição define que o estado de origem será o 

sujeito ativo do ICMS nas operações interestaduais aos consumidores 

finais que não forem contribuintes desse imposto, mas a legislação 

atacada subverte essa ordem (art. 155, § 2º, II, b da Constituição). 2. Os 

entes federados não podem utilizar sua competência legislativa privativa 

ou concorrente para retaliar outros entes federados, sob o pretexto de 

corrigir desequilíbrio econômico, pois tais tensões devem ser resolvidas 

no foro legítimo, que é o Congresso Nacional (arts. 150, V e 152 da 

Constituição). 3. Compete ao Senado definir as alíquotas do tributo 

incidente sobre as operações interestaduais. 4. A tolerância à guerra 

fiscal tende a consolidar quadros de difícil reversão.” (ADI 4705 MC-REF, 

Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 

23/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 

PUBLIC 19-06-2012) Por fim, ressalta-se que, embora a Emenda 

Constitucional nº 87/2015 tenha dado nova redação ao inciso VII do §2º do 

art. 155 da CF, admitindo ao Estado de localização do destinatário, a 

cobrança correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado 

destinatário e a alíquota interestadual, no que tange a responsabilidade 

pelo recolhimento, tem-se que a proibição de imputá-la ao destinatário final, 

ou seja, ao não contribuinte do imposto, como é o caso da autora, 

permaneceu incólume. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em favor de GUIGO 

MADEIRAS LTDA - ME para o fim de: a) Declarar a ilegalidade da cobrança 

do ICMS, com base no diferencial de alíquota, sobre a mercadoria 

adquirida pelo requerente, através da NOTA FISCAL Nº 000.119.764 e 

Documento de Arrecadação – DAR; b) Declarar o direito à compensação 

dos recolhimentos indevidos a título de diferencial de alíquota de ICMS da 

operação em questão devidamente corrigido com juros de mora à taxa de 

1% ao mês (artigo 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional) e 

correção monetária com base no IPCA-E. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes 

dessa sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 05 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 110260 Nr: 529-56.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LINDOMAR BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MENDES DE OLIVEIRA

 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, decorreu a suspensão de prazo dos autos, e intimo a Parte 

Exequente por meio de seus advogados, para que, no prazo de 10 

(dez)dias, se manifestarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior
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 Cod. Proc.: 110260 Nr: 529-56.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LINDOMAR BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MENDES DE OLIVEIRA

 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 decorreu a suspensão de prazo dos autos, e intimo a parte 

exequente por meio de seu advogado,para que,no prazo de 

10(dez)dias,se manifeste.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38859 Nr: 3886-40.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE HABITAÇÃO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-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$ R$ 1.461,74 (um 

mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago 

de forma separada, sendo R$ $ 730,87 (setecentos e trinta reais e oitenta 

e sete centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ $ 

730,87 (setecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99916 Nr: 5861-58.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILVA PEREIRA PAULATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte autora apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14773 Nr: 666-10.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A

 Em consonância com o disposto na CNGCE 2.10.1, na legislação vigente e 

no Provimento nº 56/2007 CGJ, intimo o(a) Dr ANDRÉ PEZZINI, para 

devolver os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004029-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVO CELESTINO CORREA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004029-31.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: IVO CELESTINO CORREA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. A 

tutela de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige 

(a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Partindo das premissas legais e considerando os elementos 

de cognição existentes nos autos, tenho que a parte autora não 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ os requisitos indispensáveis para que 

este juízo se convença da probabilidade do direito alegado. Isso porque, 

de acordo com a Lei nº 8.213/91, são requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio doença: a) a qualidade 

de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais (com 

exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I,); e c) a 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. Pela 

exceção legal, verifica-se que a concessão do benefício de auxílio doença 

ao trabalhador rural independe do cumprimento da carência exigida em lei 

(artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91). Todavia, segundo a 

legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural está adstrita à existência de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda que haja nos autos início 

de prova material do exercício do trabalho rural, há que se provar também 

pela prova testemunhal a condição de segurado especial. 3. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo da 

reapreciação do pedido após a realização da audiência instrutória. 4. Forte 

no artigo 334, §4º, II, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

5. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, apresente 

resposta escrita, acompanhada de documentos e especificando as 

provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se aplicáveis. 6. 

Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação e 

documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive depoimento pessoal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, às 14:00 

horas. 8. Intime-se pessoalmente a parte autora de que sua ausência 

implicará na presunção de confissão dos fatos contra ela alegados, caso 

não compareça ou, comparecendo, se recuse a depor. 9. Cabe ao(a) 

advogado(a) da parte informar ou intimar a testemunha por ele(a) arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos do artigo 

455 e seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de setembro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. O. (ADVOGADO(A))

J. H. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. G. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

ATUALIZE O ENDEREÇO DO REQUERIDO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003839-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (ADVOGADO(A))

DAIANE APARECIDA PRADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (RÉU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003839-05.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): DAIANE APARECIDA PRADO DE FRANCA RÉU: FUNDACAO 

LUVERDENSE DE SAUDE, ALEXANDRE CORREA FERNANDES Vistos. 1. 

Remetam-se os presentes autos ao juízo da 3ª Vara Cível, nos termos do 

ofício de id. 12375951. 2. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

11 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002242-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002242-35.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA EXECUTADO: 

JOAO LUIZ BASSO Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às Doc. Num. 8169508 - Pág. 1/3 dos autos. 2. 

Nos moldes dos artigos 921, I e 922, ambos 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 pelo executado, nos termos do acordo. 5. 

Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182). 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 29 de Agosto de 2017 Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 293 Nr: 2994-44.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.M.C DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA RICCA - 

OAB:OAB-SP 286.325, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte autora acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação, encartado às f. 561 e documentos, no prazo de 10 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19588 Nr: 872-87.2006.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: MARLIZE BERVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas porventura existentes em 

desfavor do executado.

 2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41595 Nr: 1904-54.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYANDRA KAILINKA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 120683 Nr: 922-64.2016.811.0045

 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: JANETE LOURDES FORTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, DAIANY FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O, JOSÉ 

GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115174 Nr: 6762-89.2015.811.0045

 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: ROBSON CROSUE VIEIRA DE CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:10.212/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.
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2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96229 Nr: 3053-40.2013.811.0005

 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: ARNALDO CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Intime(m)-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31814 Nr: 1861-88.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

autora às fls 446/452.

 2. Após, cumprido o item retro, e somente se cumprido, por realizadas as 

formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do CPC, subam os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos deste Juízo.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43614 Nr: 3922-48.2011.811.0045

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

 PARTE AUTORA: ARIVALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BRANDINI, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684/MT

 3. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de condenar 

AGMALDO BRANDINI no pagamento da multa contratual de R$ 1.300,00 

(um mil e trezentos reais), devidamente acrescida da correção monetária 

calculada pelo INPC, e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC 

c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a citação.3.1. Pela 

sucumbência e já que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fixo os honorários em 20% sobre o valor do proveito econômico 

obtido (art. 85, § 2º, CPC). Considerando que os litigantes foram em parte 

vencedor e vencido (art. 86, CPC), o autor arcará com 50% e o requerido 

50% dos honorários, das custas e despesas processuais, vedada a 

compensação. Anoto, contudo, que fica tal obrigação da parte autora sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 90, § 3º do 

CPC.3.2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113939 Nr: 6081-22.2015.811.0045

 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: PPADQ, RADQA, LUIZ PAULO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BATISTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o parecer Ministerial retro. Reputa-se válida a intimação aos 

autores, para providenciar o andamento do feito, em 05 dias, vez que as 

diligências foram feitas no endereço constante nos autos, como disposto 

no art. 274, p. ú. do CPC. A parte deixou transcorrer in albis o prazo, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

2. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, condenando o autor nas custas e despesas 

processuais, ficando referida obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111004 Nr: 4421-90.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que comprove nos autos o pagamento da 

diligência devida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94686 Nr: 1604-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEVALTER EGIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o solicitado no ofício de 

fls. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25769 Nr: 3623-13.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO REOLON, REOLON ASSISTENCIA 24 

HORAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos guia de recolhimento 

de diligência, para cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108706 Nr: 3218-93.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: VALDIR ALBERTO DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALVES ZANOLLI DOS SANTOS ME, 

IVANI LANGNER DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o solicitado no oficio de 

fls. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40134 Nr: 451-24.2011.811.0045

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO WINTERSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:MT/6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O, PATRICIA BIONDO - OAB:51346, RENATA SUSETE 

CAUDURO NAPURI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se quanto as 

correspondências devolvidas às fls. 154 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103186 Nr: 358-22.2015.811.0045

 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: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSBERTO LINHARES LOPES, BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora para que manifeste-se:"Certifico, eu, João 

Valdecir de França, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao R. mandado 

extraído dos Autos, dirigi - me ao endereço que consta nos autos por tres 

vezes consecutivas em dias e horários distintos, contudo não encontrei 

em nenhuma das oportunidades bens em propriedade da parte requerida 

que pudessem ser penhorados. Não havendo indicação de bens pela 

parte autora, devolvo o presente mandado para providencias. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107462 Nr: 2566-76.2015.811.0045

 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: LETICIA LIMA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimação da parte requerida para que regularize o solicitado à fls. 82, sob 

pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 4990-91.2015.811.0045

 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: GERSÃO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Intimação da parte autora para que manifeste-se acerca do petiório de fls. 

76/78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108781 Nr: 3251-83.2015.811.0045

 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: FRANCIELLI ALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIVA HOFFANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INA GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, 

no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §3°, do CPC.

2. Após, com ou sem resposta, concluso para decisão.

3. Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23302 Nr: 1153-09.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTÊMIO GAFURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO PELISSARI, ONEIDE CENCI PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 Intimação da parte autora para que junte aos autos, guia de recolhimento 

de diligência para cumprimento de mandado de penhora e avaliação.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003048-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO GOULART DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MATEUS GABRIEL SAVIATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON MARTINHO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o recolhimento das custas e 

taxas de distribuição da carta precatória e para que efetue o pagamento 

da diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002314-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e se manifeste acerca da certidão do oficial de 

justiça acostada.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002104-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. V. (ADVOGADO(A))

A. B. N. N. (DEPRECANTE)

M. B. D. S. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. U. (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR 

a parte autora/exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo e se manifeste acerca da certidão do oficial de 

justiça acostada.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003417-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

SIPAL INDUSTRIA E CMERCIO LTDA (REQUERENTE)

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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

proceda a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003001-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

MIRINEIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO as partes para, 

querendo, manifestem-se acerca do laudo pericial no prazo comum de 15 

(quinze) dias, sendo contado em dobro para o INSS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003296-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA ELEUTERIO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que, caso queira apresente impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003325-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ALTIVA RAUBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que, caso queira, apresente impugnação à 

contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003267-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOSE FERST (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003421-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. (REQUERENTE)

J. M. L. G. (ADVOGADO(A))

C. V. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. D. L. D. R. V. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003421-33.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que não foi atribuído valor à causa na petição inicial [art. 319, 

inciso V do Código de Processo Civil]. Diante disto, Determino a intimação 

dos requerentes, através do advogado constituído, via DJe, para que, 

dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, promovam a emenda 

da petição inicial, atribuindo corretamente o valor da causa nos moldes do 

art. 292 do Código de Processo Civil, bem como, a fim de viabilizar a 

análise do pedido de concessão da justiça gratuita, juntem aos autos as 

declarações de pobreza/hipossuficiência, devidamente assinadas, e cópia 

da última declaração de imposto de renda junto a Receita Federal, sob 

pena de indeferimento [art. 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de agosto de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001854-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

CIDA MAYA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA MANIFESTAR 

SOBRE O LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001897-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIVINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E MANIFESTAR SOBRE O 

LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92186 Nr: 6052-40.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. CAVLAC - ME, SULAMERICA COMPANIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 Intimem-se as partes litigantes acerca do teor da data e do local da 

realização da prova pericial. Expeça-se alvará de liberação, referente a 

50% do valor dos honorários, em benefício do perito.

Concluídos os trabalhos e apresentado o laudo pericial, intimem-se as 

partes litigantes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre o laudo pericial [art. 477, § 1.º do Código de Processo 

Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92186 Nr: 6052-40.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. CAVLAC - ME, SULAMERICA COMPANIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 INTIMO as partes acerca da data, horário e local para instalação dos 

trabalhos da perícia, conforme petição de fls. 244/245, nos seguintes 
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termos: "DATA: 17/10/2018 (dezessete de outubro de dois mil e dezoito); ? 

HORÁRIO: 14h30min. (Quatorze horas e trinta minutos); ? LOCAL: Av. 

Rubens de Mendonça, 1.856, Ed. Office Tower, Sala 1403 Bosque da 

Saúde – CEP 78.050-000 – CUIABÁ (MT). Observação: A DATA 

DESIGNADA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO ATO NORMATIVO DE 

INSTALAÇÃO DA PERÍCIA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO DAS PARTES NO LOCAL, HORÁRIO

E DATA DESIGNADA. 4º) Faz-se oportuno informar que serão 

necessários 60 (SESSENTA) DIAS para a realização do referido trabalho, 

a contar da data e hora agendada. Ainda vimos esclarecer que sendo 

eventualmente necessária a apresentação de

documentos adicionais aos já juntados aos Autos, esses serão solicitados 

pelo Perito, diretamente às Partes, via Diligência Pericial".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123158 Nr: 2159-36.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR LOPES PEREIRA, ALBARI FONSECA, 

EVA LAURA MAGALHÃES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:MT/7389

 Intimação do(a) Dr(a CARMEM CRISTINA GARBOSSA). (?), OAB-MT Nº 

MT/7389, 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.: 460 Nr: 2210-67.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B, MARCOS APARECIDO POLLON - OAB:5762-A, MARCOS 

EDMUNDO MAGNO PINEHIRO - OAB:MG/64233, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B, JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT

 INTIMO a instituição exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o teor da petição juntada nas fls. 1011/1014, e também 

promova o andamento do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001495-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

GIORDANO DIEGO PROCESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001495-85.2016.8.11.0045. Item I – Considerando-se que 

subsistem evidências concretas que detém a capacidade de demonstrar a 

cisão do patrimônio da empresa exequente para o Banco Bradesco S/A, 

somado à concordância do executado (ID n.º 8212019), com lastro no 

conteúdo normativo do art. 109, § 1.º do Código de Processo Civil , Defiro 

o pedido de substituição processual, para o fim de determinar a 

substituição processual da empresa cindida no polo ativo da relação 

processual pela companhia Banco Bradesco S/A, que, doravante, deverá 

integrar a lide, na condição de exequente. Regularize-se os registros de 

autuação do processo. Item II – Deveras, como forma de dar-se vazão à 

premissa de que o processo executivo se desenvolve com o objetivo de 

concretizar a satisfação do interesse do credor-exequente [art. 797 do 

Código de Processo Civil], depreende-se, por força de proposição lógica, 

que o ato de penhora de bens do devedor deve, preferencialmente, 

prestar reverência à gradação delineada no art. 835 do Código de 

Processo Civil — idealizada com o objetivo de viabilizar a liquidação da 

obrigação, pendente de pagamento, de maneira natural e célere. Isso 

significa dizer, portanto, que mesmo que o devedor-executado possua, 

integrados ao patrimônio pessoal, outros bens de diferentes categorias e 

natureza, disponíveis para promover a garantia da demanda executiva, 

deve, como forma de se concretizar a efetividade da prestação 

jurisdicional, ser conservada a incolumidade da ordem de realização do 

ato de penhora, sob pena de ineficácia da nomeação. Admite-se, todavia, 

que a ordem de gradação legal de realização da penhora sofra 

relativização, dado à incidência de determinadas particularidades, que 

traduzam, de modo coexistente, a necessidade de alteração da ordem e 

que, a adoção da relativização da gradação legal, se reverta em benefício 

da satisfação do crédito exigido [cf.: STJ, REsp n.º 791.573/RS, 2.ª Turma, 

Rel.: Min. Eliana Calmon, j. em 07/02/2006; STJ, REsp n.º 167.158/PE, 4.ª 

Turma, Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 17/06/1999]. Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, denota-se que, não só a indicação de bens à penhora deixou 

de prestar observância à gradação preconizada na legislação de 

regência, como também o executado deixou de veicular, baseado em 

elementos do caso concreto, fundamentação idônea que pudesse 

justificar a superação da ordem legal. Com o intuito de corroborar com tais 

assertivas, a título de ilustração, lanço mão do seguinte acórdão 

paradigma, colhido do acervo de jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que versa a respeito de situação análoga à presente: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA 

CAUTELAR. EXECUÇÃO. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. GRADAÇÃO 

LEGAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 620 E 655 DO CPC. 

REJEIÇÃO DE BENS INDICADOS. VERIFICAÇÃO DOS MOTIVOS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. - Embora a execução deva ser 

realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, isso não autoriza a 

inversão aleatória da ordem do artigo 655 do CPC, conforme a 

conveniência do executado. O sentido a ser dado à regra do art. 620 do 

CPC é que a opção pela via menos prejudicial ao devedor só se justifica 

quando os bens em cotejo se situem no mesmo nível hierárquico, ou seja, 

havendo outros bens em posição superior na ordem de preferência 

estabelecida no art. 655, nada impede que o credor recuse aqueles 

oferecidos pelo devedor. - Tendo a empresa nomeado bens à penhora 

sem observar a ordem estabelecida no art. 655 do CPC, é admissível a 

recusa do credor com a conseqüente indicação à penhora de numerário 

em conta-corrente, sem que isso implique em afronta ao princípio da menor 

onerosidade da execução previsto no art. 620 do CPC. - A controvérsia 

sobre a não-aceitação pelo credor dos bens oferecidos à penhora e a 

observância de que o processo executivo se dê da maneira menos 

gravosa ao devedor requerem atividade de cognição ampla por parte do 

julgador, com a apreciação das provas carreadas aos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 07 do STJ. Agravo a que se nega 

provimento. (AgRg na MC 14.798/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 28/11/2008) — com 

destaques não inseridos no texto original. Portanto, diante desta 

perspectiva, dado à ineficácia da indicação de bens à penhora, Indefiro o 

pedido de nomeação de bens, formulado pelo devedor. Item III – Intime-se a 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de 

cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de bloqueio de valores. Item IV – Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 9 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004514-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (EMBARGANTE)

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004514-65.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, os seguintes 

fatos: a) a existência/inexistência da relação contratual; b) a autenticidade 

da assinatura lançada nas duplicatas/faturas impugnadas pelo 

embargante; c) a satisfação da obrigação jurídica, objeto da execução, 

por parte do executado/embargante. Consiste questão de direito relevante: 

a higidez do título executivo. Provas deferidas: com lastro no conteúdo 

normativo do art. 385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, 

considero que a prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do 

embargante, se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a 

integração e complementação da prova material/documental anexada no 

processo. Considero também que a realização de exame pericial 

grafotécnico [art. 464 do Código de Processo Civil] revela-se como meio 

imprescindível para verificar a autenticidade das assinaturas impugnadas 

pelo embargante, constantes nas duplicatas/faturas nº 7937, 7825, 8166, 

7526, 7621, 7395, 7947, 8056 e 8065. Diante desta perspectiva, Defiro a 

produção da prova pericial, da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal do embargante. Nomeio, para exercer a função de 

perito, os profissionais vinculados à empresa Forense Lab Perícias & 

Consultoria [CNPJ: 23.169.838/0001-09; Fone (65)98112-2338, email: 

contato@forenselab.com.br], que deverá ser intimada para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente proposta de honorários e indique data, local e 

horário para a realização dos trabalhos. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Com 

lastro no conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, dado 

ao fato de que a produção da prova pericial foi pugnada pela requerida, 

estabeleço que as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser 

integralizadas pela empresa requerida. Intimem-se as partes litigantes para 

que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, 

apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 

(quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Distribuição do 

ônus da prova. Primeiramente, cumpre ter presente, no caso em exame, 

que o volume de produtos e valores negociados entre as partes, 

considerando-se as CPR’s encartadas nos eventos nº 10627519 e nº 

1062753, indica que o embargante se trata de produtor rural de grande 

porte. Disto decorre que deve ser reconhecida a paridade entre as partes 

contratantes e que, portanto, não se mostram aplicáveis as normas 

preconizadas no Código de Defesa do Consumidor a hipótese concreta 

[cf.: STJ, AgRg no REsp 1381181/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, DJe 09/06/2014); STJ, REsp 914.384/MT, 

Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 01/10/2010]. Destarte, 

determino que o ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral 

prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com lastro 

no conteúdo do art. 396 do Código de Processo Civil, Determino que a 

empresa embargada deposite, na Secretaria Judicial, no prazo de 20 

(vinte) dias, as duplicatas/faturas, objeto da prova pericial, na via original. 

Por fim, declaro prejudicada a indicação de bem à penhora, formulada pelo 

embargante, visto que já houve deliberação no âmbito da ação de 

execução nº 1002473-28.2017.811.0045. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 9 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002288-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RUEDA (AUTOR(A))

FABIANI PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Cooperativa de Credito Sicredi Ouro Verde (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002288-87.2017.8.11.0045 Tendo em vista o teor da 

petição juntada no evento nº 13912422 – págs. 1/3, a fim de evitar futura 

alegação de nulidade da perícia, Substituo o digno perito, Dr. Guido V. 

Cespedes, do encargo a ele conferido, e Nomeio para exercer a função 

de perito, os profissionais vinculados a empresa Forense Lab - Perícias e 

Consultoria, que deverá ser intimada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente proposta de honorários e indique data, local e horário para 

a realização dos trabalhos. Tão logo apresentada a proposta de 

honorários, intime-se a empresa requerida para que efetue o depósito do 

valor. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 9 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000609-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

OSVALDINA CARVALHO MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000609-18.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal da autora e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 28 de novembro de 2018, 

às 14h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento 

no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004109-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

RAQUEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004109-92.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 
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imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa. E do material cognitivo engendrado no processo, é possível 

divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório 

lastreado nos autos, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela sem a realização de perícia médica judicial 

determinada para este fim. Portanto, Relego a análise do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial. Com espeque no teor do art. 1º da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio, para exercer a função de perito, o ilustre 

médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 28 de 

novembro de 2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. 

Intime-se a parte autora, através de seu advogado constituído, via DJe, 

para que compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, caso 

queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição inicial) 

e indique assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° 

do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. 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 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. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004139-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSVITA SCHWAAB MELO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004139-30.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002906-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LURDES FRANCA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002906-95.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (eventos nº 

14218774 e 14218863). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstia grave (ansiedade, depressão e síndrome do pânico), 

diagnosticada sob os CID’s F410 e F32, e que está inapta ao exercício de 

sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no 

evento nº 15240485. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Lurdes 

França da Silva, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

[art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as providências 

necessárias no sentido de implantar o benefício à autora. Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à intimação da autarquia 

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

laudo pericial [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil/2015]. 

Proceda-se a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, se 

manifeste sobre a contestação apresentada [art. 350 do Código de 

Processo Civil/2015]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de outubro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000926-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO FELISMINO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000926-16.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de o 

autor ser portador de deficiência, que o incapacite para o desempenho de 

atividade laboral . Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero, que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

do requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, 

Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, 

para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 28 de novembro de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes 

[Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; 

Fone 3549-3226], cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que 

o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes 

para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, 

apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 

(quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Considerando o teor do documento 

encartado no evento nº 13328931 - pág. 2, como forma de concretizar o 

comando emanado da decisão judicial encartada no evento nº 12156855, 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, o 

restabelecimento do auxílio-doença ao autor Eurico Felismino da Silva. 

Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência 

que o não-cumprimento da ordem judicial no prazo mencionado importará 

no arbitramento de multa. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003778-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE CASTRO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003778-47.2018.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 9 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 278 de 750



Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5260-13.2018.811.0045 – CÓD. 159042.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 520 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 15h30min. Cite-se e intime-se a querelada. 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155964 Nr: 3478-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO RUAN DE SOUZA TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Para o reconhecimento de falta grave é imprescindível a instauração de 

procedimento administrativo disciplinar pelo diretor da unidade prisional, o 

que não consta nos autos.

À respeito, cito a Súmula nº 533 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da 

execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento 

administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o 

direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor 

público nomeado.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU PEDIDO DE 

REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE COM A 

CONSEQUENTE REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE REALIZAÇÃO DE PAD PARA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 533 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. De 

acordo com os termos da novel Súmula 533 do Superior Tribunal de 

Justiça, é imprescindível a instauração prévia de procedimento 

administrativo disciplinar para apuração de faltas disciplinares, por meio do 

qual o diretor do estabelecimento prisional poderá reconhecer a 

ocorrência de falta grave e só então encaminhar o feito ao juízo da 

execução penal, que cuidará de aplicar a sanção adequada e proporcional 

à conduta do apenado. (AgExPe 26114/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

21/05/2018)

Assim sendo, INDEFIRO o requerimento ministerial de fl. 32, consistente na 

designação de audiência de justificação.

 Não obstante, oficie-se ao diretor da unidade prisional local solicitando-lhe 

as providências administrativas necessárias para a instauração de 

processo administrativo disciplinar.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Findo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 23/24.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 160447 Nr: 6136-65.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de executivo de pena onde o recuperando foi condenado a pena 

privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito (fls. 

69/71).

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 (01 ano), 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.

 2) Da PENA DE MULTA:

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.

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: 1000872-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LYDIA MARIA MEDEIROS DE ANDREA GAVLAK (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 9 de outubro de 2018 MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI 

DE AVILA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LAUDIMIRO GOMES DE LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 9 de outubro de 2018 MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI 

DE AVILA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005171-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

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

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005171-07.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VALDIR BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., I. 

M. DE ALMEIDA EIRELI - ME Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória 

proposta por VALDIR BATISTA MARTINS em face de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Analisando os autos, observo 

que as partes transigiram conforme ID nº 13501531 e que o pagamento foi 

realizado na conta indicada pelo autor, conforme consta do comprovante 

de depósito no ID nº 14231278. Portanto, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo, 

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. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILIARDE ALEXANDRE DO SACRAMENTO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 27/11/2018 Hora: 

13:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002142-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANY FURTADO DA COSTA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da devolução do AR ID 14676684.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001999-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 27/11/2018 Hora: 

13:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MIRIAN DOS SANTOS BARACHO (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 27/11/2018 Hora: 

13:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003375-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUANA CRISTIANE NARCISO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005084-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA CAXIAS (REQUERENTE)

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: 

1005084-51.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA 

CAXIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cumpra-se 

determinação de id. 11179380. 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 com firma 

reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

THAIS NEGRAO BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001306-39.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Converto o julgamento em diligência, considerando que o 

comprovante de endereço juntado na inicial não tem como titular o autor, 

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, contrato de cessão de moradia da BRF 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, 07 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003607-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA BRANDALISE (EXEQUENTE)

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLIN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Em respeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível à apresentação 

do original do título de crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, 

em 05 dias, deposite em cartório o do título executivo original.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VINICIUS CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000037-33.2016.8.11.0045. REQUERENTE: HELIO VINICIUS CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Defiro levantamento dos 

valores de depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes 

nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, 

expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010296-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA SEVERO (EXEQUENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que o 

extrato do BACENJUD juntado nos autos não se refere ao vertente feito, 

de modo que, nesta oportunidade, faço a juntada do extrato correto, de 

onde pode ser aferido que houve a penhora requerida. Diante disso, 

INTIMO as partes, notadamente a parte executada, para manifestação no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 27/11/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011994-43.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

ALEX JOSE DIAS (EXEQUENTE)

STEPHANIE DI CAMILO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 9 de outubro de 2018 FABIO LUCIO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 27/11/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004177-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA (ADVOGADO(A))

K. H. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARQUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004177-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KLEBERSON HENRIQUE 

SOARES DE SA REQUERIDO: PAULO ROBERTO MARQUES JUNIOR Vistos. 

Trata-se de Ação de Indenização Decorrente de Ato Ilícito manejado por 

KLEBERSON HENRIQUE SOARES DE SÁ, menor impúbere, representado 
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por seu genitor JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES em face de 

PAULO ROBERTO MARQUES JUNIOR, todos devidamente qualificados nos 

autos. É, em síntese, o necessário. DECIDO. Os autos foram distribuídos 

para este Juízo, ocorre que, compulsando os autos, verifico que o 

requerente é menor de idade, fato que impede de ser processado nesta 

vara do Juizado Especial, conforme o disposto no artigo 8º, da Lei 

9.099/95, vejamos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos 

do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004277-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

DANIEL DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICAS ELIANE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004277-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DANIEL DOUGLAS DA SILVA 

REQUERIDO: OTICAS ELIANE LTDA - ME Vistos. Nos termos do artigo 317 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma 

reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 9 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011625-83.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BIZ FARIA (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO IDERIHA MODENUTI (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (EXEQUENTE)

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA (EXECUTADO)

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011625-83.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: MOVEIS ROMERA LTDA 

EXECUTADO: EDSON VIEIRA Vistos. Indefiro o pedido constante no id. 

14467116, visto que se trata de cumprimento de sentença oposto por 

Móveis Romera Ltda. em desfavor de Edson Vieira, ou seja, a empresa 

que se encontra em recuperação é credora e não devedora. Intime-se a 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de dez dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE 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, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI APARECIDA CARNEIRO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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 autora/recorrida para, 

querendo apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004950-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENIR MARIM DE SOUSA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE 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, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAVI OLIVEIRA DA PIEDADE (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 LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação da parte reclamada informando o pagamento da obrigação, 

INTIMO a parte autora para requerer o que de direito no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

EDSON CARVALHO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 27/11/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 
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ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003948-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

MARCELO MARDEL SILVA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003948-19.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO MARDEL SILVA 

CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto Converto 

o julgamento em diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da 

parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, 

a comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação 

da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não 

possua comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Esclareço que a comprovação de 

endereço é essencial para fixação de competência nos juizados 

especiais, podendo Magistrado reconhecer de oficio a incompetência, 

conforme Enunciado 89 do FONAJE. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (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 autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUNIX - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor do 

"AR", INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do 

Rio Verde - MT, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FELIZ DE PAULA (REQUERENTE)

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE 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, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ARIELI RODRIGUES MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição de recurso inominado por ambas as partes, INTIMO as partes 

para, querendo, apresentarem as respectivas contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO (REQUERENTE)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO (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 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, 09 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001271-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001271-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Embora subsistam informações que demonstram o 

descumprimento da ordem judicial, como medida de prudência, levando-se 

por linha de estima que o bloqueio de contas públicas é medida de 

exceção e extrema, Determino a intimação dos réus para que, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, realizem o cumprimento da decisão judicial que 

ordenou a realização da CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE 

QUADRIL CERÂMICA/CERÂMICA, sob pena de realização de bloqueio dos 

valores necessários para o cumprimento da medida. Intimem-se. Após, 

conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, 9 de outubro de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010232-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA SILVEIRA TORMES (EXECUTADO)

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 DECISÃO Processo: 

8010232-55.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: V F COMERCIO DE 

ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP EXECUTADO: OSVALDO DA 

SILVEIRA TORMES Visto. Considerando que não houve o pagamento da 

condenação, defiro o requerimento do exequente, determinando que seja 

procedida nova tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem 

como em que os Executados eventualmente figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 

7.744,25 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 

da executada e que não possuam restrições de qualquer natureza Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor 

para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco 

(05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 

53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003002-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI SANDER TORRES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

METALURGICA METAL LUCAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003002-81.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: NOELI SANDER TORRES 

EXECUTADO: METALURGICA METAL LUCAS LTDA - ME Visto. 

Considerando que houve o pagamento parcial da dívida defiro o 

requerimento do exequente, determinando que seja procedida nova 

tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que 

os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 1.551,50 (mil quinhentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta centavos), de acordo com a dicção dos 

art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de 

intimação do devedor. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010296-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA SEVERO (EXEQUENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (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: 

8010296-65.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: GABRIEL DE SOUZA SEVERO 

EXECUTADO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Considerando que não 

houve o trânsito em julgado da sentença proferida id. 12024704, bem 

como o interesse do exequente no prosseguimento do feito, aliado ao 

princípio da economia processual, defiro pedido de id. 13241761 e declaro 

nula a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução 

do mérito. Dando continuidade ao feito considerando que não houve o 

pagamento da condenação, defiro o requerimento do exequente, 

determinando que seja procedida nova tentativa penhora on-line nas 

contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 5.412,60 (cinco mil e quatrocentos e doze reais e sessenta 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 5 de outubro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENDREW REGINALDO CLARO (EXEQUENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000080-33.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ENDREW REGINALDO CLARO 

EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Visto. Considerando que não houve o pagamento 

parcial da dívida, defiro o requerimento do exequente, determinando que 

seja procedida nova tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, 

bem como em que os Executados eventualmente figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, 

ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) 

acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ainda, 

diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar 

veículos em nome da executada e que não possuam restrições de 

qualquer natureza Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de 

constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 5 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011150-93.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

CLAIRE TEREZINHA BRANDINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (ADVOGADO(A))

SUPREMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011150-93.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: CLAIRE TEREZINHA BRANDINI 

EXECUTADO: SUPREMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM 

GERAL LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. Em sede de Juizados Especiais, o meio de defesa 

do executado na execução de título judicial é a oposição de Embargos à 

Execução, cujo prazo conta-se a partir da intimação da penhora realizada 

nos autos (Enunciado 142 do Fonaje). Além disso, a matéria a ser 

ventilada nos embargos é taxativa prevista no rol do artigo 52, inciso IX, da 
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Lei n. 9.099/95: Art. 52. A execução de sentença processar-se-á no 

próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) IX – o devedor poderá 

oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto 

excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Com efeito, em se 

tratando de excesso de execução é de responsabilidade das partes 

trazer nos autos planilha com os cálculos do valor que entende devido, 

sobretudo quando dizem respeito a cálculos que podem ser resolvidos 

mediante aferição de simples cálculos aritméticos. No caso dos autos, os 

parâmetros dos valores estão fixados na sentença e no acórdão, de modo 

que incumbe à parte executada a juntada dos cálculos utilizando-se os 

parâmetros previamente fixados. Após o trânsito em julgado, a parte 

executada foi intimada para realizar de forma voluntária o pagamento do 

crédito, mas preferiu depositar quantia inferior ao devido e requerer o 

parcelamento da execução, o que foi rejeitado por este Juízo. Dessa 

forma, a multa de 10% (dez por cento) incidiu sobre o saldo remanescente 

da execução. Assim, verifica-se que o credor apresentou nova planilha 

com demonstrativo de cálculos atualizados, com o acréscimo da multa. Há 

de se ressaltar que toda matéria ventilada na “impugnação” da executada 

consistente no excesso de execução, que, na dicção do artigo 525, § 4º 

do Código de Processo Civil exige a apresentação de planilha com 

memória discriminada de cálculos sobre o valor que a parte executada 

entende devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Dessa forma, 

deverá ser aplicada a hipótese do § 4º, segundo o qual, “não apontado o 

valor correto ou apresentado o demonstrativo, a impugnação será 

liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único 

fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o 

juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Sem destaque 

no original. Frisa-se, contudo, que ainda que os argumentos da parte 

executada fossem analisados não iria prevalecer. Isso porque ficou 

comprovado e demonstrado nos autos que a parte impugnante deixou de 

apresentar demonstrativo com memória discriminada de cálculos, e 

também porque o meio de defesa seria a oposição de embargos à 

execução. Por arremate, importa mencionar que o Código de Processo 

Civil é aplicado de forma subsidiária aos processos de execução do 

Juizado, por ausência ou omissão da Lei n. 9.099/95 c/c os Enunciados do 

Fonaje. Assim, como a única alegação da parte executada é o excesso de 

execução e não tendo ela apresentado qualquer elemento que fundamente 

a não aplicabilidade do § 5º do artigo 525 do CPC à hipótese dos autos, a 

rejeição liminar da impugnação é medida de rigor. Diante do exposto, rejeito 

a presente impugnação apresentada por SUPREMO TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO à execução que lhe move CLAIRE TEREZINHA BRANDINI, 

nos termos do artigo 525, § 5º, e artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Após o decurso do prazo recursal, fica autorizada a expedição de alvará 

em favor da parte exequente da quantia bloqueada nos autos, 

observando-se, em todo caso, as disposições estabelecidas no 

Provimento 68/2018 do CNJ. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 09 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

EDVALDO DARISI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 

1002482-53.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDVALDO DARISI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. O reclamante alega que firmou contrato de empréstimo 

consignado com a instituição bancária reclamada no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e 

sucessivas. Ocorre que ficou inadimplente por certo período, mas depois 

conseguiu renegociar a dívida e realizar o pagamento do débito em atraso. 

Ocorre que o seu nome continua incluído no cadastro de inadimplentes de 

restrição ao crédito, acreditando o autor tratar-se do contrato de 

empréstimo consignado já quitado. A instituição bancária, por sua vez, 

restringiu-se a defender que a inscrição do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes foi legítima e de ter agido no exercício regular de direito, ante 

a inadimplência do reclamante. Com efeito, verifica-se que o requerido não 

trouxe nenhum outro contrato que pudesse justificar legitimidade da 

inscrição ou a manutenção do nome do autor no cadastro de devedores. 

Pelo contrário, ao que tudo indica que a manutenção do nome do 

reclamante no cadastro de devedores se refere ao mesmo contrato de 

empréstimo consignado já quitado pelo autor. De outro lado, os 

documentos juntados no evento 13890525 comprovam a quitação do 

empréstimo consignado, cujo pagamento da última parcela ocorreu no dia 

29 de março de 2017. Além disso, o extrato de consulta emitido pelo órgão 

de proteção ao crédito demonstra que o nome do autor foi incluído no 

cadastro de inadimplentes no dia 05 de maio de 2015, ou seja, posterior à 

data da quitação do débito. Em se tratando de apontamento devido em 

razão do exercício regular de direito do credor, após o pagamento da 

dívida pelo devedor incumbe ao credor à exclusão do registro realizado. 

Em verdade, a matéria em comento foi objeto de julgamento em sede de 

Recurso Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 735), 

veiculado no informativo 548, conforme se observa da seguinte ementa: 

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO 

DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE REPETIÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM 

BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, 

SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a 

exclusão do registro desabonador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido”. 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1424792/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda 

Seção, DJe 24/09/2014). Sem destaque no original. Aliás, em 14 de 

outubro de 2015 o C. Superior Tribunal de Justiça cristalizou o 

entendimento por meio do verbete da Súmula 548, a saber: “incumbe ao 

credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro 

de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo 

pagamento do débito”. Em suma, a instituição bancária requerida deveria 

excluir o nome do autor em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 

do pagamento, o qual, como se verifica ocorreu em 29 de março de 2017. 

A aludida inadimplência do autor não se justifica, pois a renegociação 

ocorreu justamente com a instituição bancária e a inscrição do nome do 

autor ocorreu posterior à quitação da dívida, tratando-se, portanto, falha 

exclusivamente da instituição bancária requerida. Ante as peculiaridades 

do caso concreto, notadamente a recalcitrância do requerido em 

solucionar o problema criado pela má prestação do serviço, reputo que 

estão provados os pressupostos do dever de indenizar. Não se pode 

olvidar a responsabilidade objetiva da requerida em excluir a anotação 

desabonadora no prazo de cinco dias úteis, uma vez que o autor pagou 

corretamente os boletos referentes à renegociação da dívida. Desse 

modo, a falha na prestação do serviço desbordou do razoável, a ponto de 

significar evidentes transtornos ao consumidor que, neste caso concreto, 

são passíveis de indenização. Diante deste panorama, para o arbitramento 

do quantum indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não 

proporcionar, por um lado, um valor que para o autor se torne 

inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, 

nunca se distanciando do postulado jurídico que a indenização do dano 
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imaterial tem a dupla finalidade própria do instituto, qual seja, reparatória, 

face ao ofendido, e educativa e sancionatória, em face do ofensor. 

Ademais, em observância do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, 

como a situação econômica das partes e a conduta de cada uma, reputo 

módico para os fins de prevenção e repressão do ilícito perpetrado, a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem que referido valor signifique 

enriquecimento sem causa para o autor, tampouco cause a penúria da 

instituição bancária requerida. Por fim, considero que “o julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDecl no MS 

21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção do C.STJ, j. 08/06/2016). Por 

este entendimento, e de acordo com os Enunciados 10 e 13 da Enfam, 

como não há nada mais a apreciar, tendo em vista que os demais 

argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de, ao 

menos em tese, infirmar a conclusão adotada nesta fundamentação, a 

procedência é medida de rigor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

EDVALDO DARISI em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexistência de dívida referente ao contrato n. 

8001794778, objeto da presente ação, bem como CONCEDER a tutela 

antecipada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação desta sentença, o reclamado exclua o nome do autor do 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária que desde logo arbitro 

em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) limitada ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por dano moral ao 

reclamante, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 405, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Retifique-se na 

autuação, na distribuição, assim como no Sistema Eletrônico acerca da 

alteração do nome da parte requerida, para constar: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de custas e honorários nesta fase 

processual, não significa isenção do pagamento da multa por litigância de 

má-fé aqui fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 09 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 09 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA AQUILINO MEDEIROS COUTO (REQUERENTE)

ANA CAROLINA AQUILINO MEDEIROS COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (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: 

1002253-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANA CAROLINA AQUILINO 

MEDEIROS COUTO REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, AVIANCA Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Inicialmente, deve 

se rejeitada a alteração do polo passivo da reclamada, em especial pela 

responsabilidade da requerida Avianca, nos termos do artigo 7º do Código 

de Defesa do Consumidor. Art., 7º. Os direitos previstos neste Código não 

excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de 

que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 

regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, 

bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, 

costume e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor da ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo. Ademais, verifica-se que a reclamante juntou os 

comprovantes de passagens, sendo possível constatar que foram 

emitidos pela Avianca, assim como o detalhamento dos voos comprovam a 

pertinência subjetiva da reclamada, de modo que indefiro a substituição do 

polo passivo. Afasto, por outro lado, a preliminar arguida pela primeira 

requerida Decolar.com Ltda., uma vez que a solidariedade passiva 

decorre de lei e a sujeição passiva lhe é imposta pela causa de pedir 

consistente na má prestação do serviço e desacordo com o todo 

contratado. Em se tratando de relação consumerista, como é o caso, 

todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo possuem 

responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do art. 25, § 1º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a responsabilidade do 

fornecedor de serviço decorre da teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no 

campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de 

culpa. E, de acordo com o § 3º, II, do artigo 14 do CDC, cabe ao prestador 

do serviço, provar a culpa exclusiva do consumidor, para que possa 

eximir do dever de indenizar. Na questão de fundo, é pertinente a 

pretensão da reclamante. No caso, a relação jurídica existente é típica de 

consumo, na qual as requeridas figuram como fornecedoras, na 

modalidade de prestadores de serviço, enquanto a autora figura como 

consumidor, tal qual dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa 

do Consumidor. Destaque-se ainda ser objetiva a responsabilidade civil 

das empresas aéreas, assim como da primeira requerida, pois se 

enquadram no conceito de fornecedoras e podem ser responsabilizadas 

por eventuais defeitos na prestação do serviço de transporte aéreo (art. 

14 do CDC). O contrato de transporte aéreo caracteriza-se pela fixação 

de obrigação de uma das partes (empresa aérea) de transportar 

passageiro para determinado local, previamente ajustado, mediante 

pagamento. A reclamada, em sua contestação, não nega a ocorrência dos 

fatos descritos na inicial, se restringindo a argumentar que o 

cancelamento do voo foi em decorrência da greve dos pilotos na Colômbia 

cujo fato foi amplamente divulgado, e que a greve foi um fato atípico, 

sendo que a reclamada teve de providenciar readequação da malha aérea 

e operacional, o que exigia compreensão de todos os passageiros. 

Todavia, a reclamante adquiriu a passagem com antecedência cujo ônus 

quanto à informação é da requerida que não pode ser transferido ao 

consumidor. Assim, a reclamada deixou de se desincumbir do ônus da 

prova, uma vez que deveria comprovar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do reclamante, na forma do artigo 373, II,do CPC. 

Ainda que houvesse tal comprovação, restou demonstrado que a 

reclamada não cumpriu as determinações constantes na Resolução n. 400 

da ANAC, bem como o direito pleno à informação previsto no artigo 6º, III, 

do CDC. 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. De outro lado, o artigo 734 do Código Civil dispõe que: “o 

transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas 

e suas bagagens, salvo motivo de força maior sendo nula qualquer 

cláusula excludente de responsabilidade”. Acerca da questão do direito 

internacional privado, ressalte-se que, segundo recente julgamento do 

Supre Tribunal de Federal, sobre o Tema 210, fixou o seguinte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 286 de 750



entendimento: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as 

normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor”. Sem destaque no original. Nos termos do artigo 19 da 

Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo atraso 

ocasionado ao passageiro. O reclamante pretende indenização a título de 

danos morais suportados em razão do atraso o voo, em que ficou 

impossibilitada de seguir viagem na escala feita em Bogotá, e aceitou viajar 

para Miami onde a requerida ofereceu serviço de transporte para a cidade 

de Orlando. Porém, deixou a passageira em País estranho à sua cultura 

com idioma diferente, o que certamente causou mais transtorno à 

passageira já que não pode usufruir do tempo previamente agendado para 

sua viagem, bem como teve de valer-se de serviço de Uber para sua 

viagem ao destino previamente contratado. Anote-se, por conseguinte, 

que a limitação prevista na Convenção de Montreal aplica-se aos prejuízos 

patrimoniais, sobretudo em relação aos danos decorrentes de extravio de 

bagagens, não incidindo sobre indenização por abalo moral por ausência 

de regulação nesse sentido. Ainda sobre a questão importa destacar o 

artigo 20 da Resolução n. 400 da ANAC – direito à informação plena e 

apoio financeiro e execução de serviço por terceiros: Art. 20. O 

transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios 

de comunicação disponíveis: I – que o voo irá atrasar em relação ao 

horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de 

partida; e II – sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1º 

O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a 

cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do 

voo nos casos de atraso. § 2º A informação sobre o motivo do atraso, do 

cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição deverá ser 

prestada por escrito pelo transportador, sempre que solicitada pelo 

passageiro. Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de 

transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I 

– atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário 

contratado; II – cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III – 

preterição de passageiro; e IV – perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Na 

espécie, a reclamada não comprovou ter cumprido a determinação quanto 

à informação imediata e plena, bem como ter colocado à disposição a 

execução do serviço por outra companhia ou, ao menos, ter dado a 

escolha de opção ao consumidor. Pelo contrário, realocou a passageira 

noutro voo para outro destino e não lhe assegurou transporte para a 

cidade de Orlando que seria o destino final da autora, deixando a autora 

desamparada noutro País totalmente estranho à sua cultura. Em razão da 

falha na prestação do serviço da reclamada, em que o autor teve que 

permanecer por mais de sete horas sem locomoção para o seu destino, 

noutro País estranho à sua cultura, não recebeu informações suficientes 

sobre a operação da reclamada, demonstrando desprezo à consumidora 

que adquiriu passagem com antecedência. Além disso, a primeira 

requerida também intermediou a compra das passagens cujo primeiro 

contato foi feito diretamente para a primeira requerida que não tomou as 

devidas precauções a fim de evitar o transtorno no qual foi submetido a 

autora. Dessa forma, restou comprovada a ilegalidade da conduta das 

reclamadas, tem a obrigação de indenizar os danos materiais e morais 

experimentados pela consumidora. Em relação ao dano material, a autora 

comprovou o pagamento em seu cartão de crédito no valor R$ 805,10 

(oitocentos e cinco reais e dez centavos), após a conversão para a 

moeda brasileira, devendo as requeridas ressarcir o prejuízo da 

reclamante. Por outro lado, quanto ao dano moral a jurisprudência vem se 

posicionando no sentido de que o dano moral decorrente de atraso de voo 

opera-se in re ipsa porquanto a responsabilidade da companhia aérea é 

objetiva e, portanto, “O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se 

in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo 

passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do 

próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Observa-se que não se trata de curto 

atraso de voo, pois trata-se de má prestação do serviço já que as 

requeridas não providenciaram os ajustes necessários a fim de evitar o 

transtorno à parte autor, e que não pode ser considerado mero 

aborrecimento. Pelo contrário, configura efetiva lesão a direito da 

personalidade, uma vez que o excessivo atraso causou indiscutível 

sofrimento e aflição ao reclamante, sobretudo porque estava noutro país e 

havia se programado com antecedência para essa viagem. Assim, 

demonstrada a presença dos elementos da responsabilidade civil, 

notadamente a conduta ilegal da reclamada e de seus prepostos, os 

danos suportados pela autora; bem como o nexo causal, a procedência do 

pedido é medida de rigor. No tocante ao dano moral, entendo que esta 

deve ser fixada em montante suficiente para compensar o autor, punir o 

agente e persuadir a reclamada a adotar providências para que situações 

semelhantes não se repitam, sem, contudo, acarretar o enriquecimento do 

lesado, deve, ainda, levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta, 

a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Além disso, 

relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o qual incide correção 

monetária e juros de mora, ressaltando, por outro lado, que de acordo com 

o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça a fixação da indenização em patamar inferior ao pretendido pela 

parte não implica em sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por ANA CAROLINA AQUILINO MEDEIROS COUTO em 

desfavor de DECOLAR.COM LTDA. e OCEANAIR LINHAS AÉREAS 

(AVIANCA), para: (i) CONDENAR as reclamadas ao pagamento de R$ 

805,10 (oitocentos e cinco reais e dez centavos) a título de dano material, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, da data do desembolso, bem como 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e; (ii) 

CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 405, do 

Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, 

por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - 

AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS SOARES MACHADO (REQUERENTE)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 287 de 750



CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001964-97.2017.8.11.0045. REQUERENTE: IZAIAS SOARES MACHADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Passo ao julgamento antecipado do feito porquanto as questões 

controvertidas na ação encontram-se suficientemente elucidadas pelas 

provas produzidas nos autos, especialmente pelos documentos juntados 

pelas partes cuja controvérsia restou esclarecida após a contestação da 

parte requerida, devendo o julgador indeferir a produção de provas 

desnecessárias ou inúteis ao julgamento do feito, em observância ao 

princípio da celeridade processual. Afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir da parte autora por ausência de comunicação do 

pagamento na via administrativa ou Vara Judicial. Impõe-se, portanto, 

reconhecer o interesse da parte autora consubstanciado no intuito de 

buscar, pela via judicial, o que entende de direito, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça disposto no artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Outrossim, relevante salientar a 

existência de entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que 

a prévia provocação administrativa não consubstancia condição para a 

tutela dos interesses da parte em Juízo, tendo em vista a absoluta 

autonomia entre as esferas administrativas e judiciais. Analisando os 

autos, verifica-se que o autor teve seu nome protestado em razão do não 

pagamento de taxas judiciárias no valor de R$ 576,40 (quinhentos e 

setenta e seis reais e quarenta centavos). Em 07 de março de 2017, 

houve a quitação da dívida, conforme comprovante de pagamento juntado 

no evento 791237. Realmente, o protesto foi legítimo e devido. No entanto, 

em se tratando de protesto, após a quitação do débito é de 

responsabilidade do devedor providenciar a retirada do seu nome da 

restrição, mediante a apresentação de carta de anuência do credor, 

diferentemente do que ocorre se o nome tivesse sido incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito, como SPC e SERASA. A Lei n. 9.492/97 em seu 

artigo 27 estabelece que: “o cancelamento do registro de protesto será 

solicitado diretamente ao Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada.”, de sorte que basta o credor, ora requerido, fornecer a 

carta de anuência ao devedor, para que o devedor tome as devidas 

providências relativas ao cancelamento do protesto, quitando, inclusive, 

as custas devidas ao Tabelionato de Protesto, porque elementares ao ato 

praticado. Dessa forma, tendo em vista que foi o autor quem deu causa ao 

protesto por não ter efetuado o pagamento das custas judiciais na data 

devida, bem como que, não há prova nos autos de que o requerido tenha 

se negado a fornecer a carta de anuência, não há que se cogitar de 

responsabilidade civil do requerido porquanto a parte requerida agiu no 

exercício regular de seu direito, ao encaminhar o título para protesto. Por 

fim, não se justifica a atribuição de culpa á parte requerida pelo demora no 

cancelamento do protesto, a despeito da quitação da dívida que ensejou a 

formalização do ato notarial, porque tal providência não era de sua 

responsabilidade, e sim da própria parte autora, a quem compete o 

cancelamento de protesto. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO. BAIXA. RESPONSABILIDADE DO 

DEVEDOR. LEI N. 9.492/1997, ART. 26, §§1º e 2º. REQUISIÇÃO DA CARTA 

DE ANUÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELA BAIXA. IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. I. O protesto do título constitui medida necessária à cobrança 

judicial da dívida representada pela cártula, de sorte que exercitado 

regularmente tal direito pelo credor, cabe ao devedor, e não àquele, após 

o pagamento, providenciar a baixa respectiva. Precedentes do STJ. II. De 

outro lado, a responsabilidade pela baixa do nome do devedor no banco 

de dados após a quitação pertence ao credor, porém somente quando 

tenha sido dele a iniciativa da inscrição. III. Caso em que a negativação 

partiu da própria entidade cadastral, que fez constar do seu banco de 

dados o público protesto, ainda mantido ante a omissão do devedor em 

providenciar a baixa depois do pagamento. IV. Recurso especial não 

conhecido. Ação improcedente. (REsp 880199/SP, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, j. 25/09/2007). Sem destaque no original. Assim, de 

forma alguma era responsabilidade do requerido dar baixa no cartório de 

protesto, haja vista as exigências próprias para essa efetivação, sendo 

certo que foi o próprio autor que deu ensejo ao apontamento. Assim 

sendo, não há nexo de causalidade para se impor qualquer sanção por 

indenização por dano moral, uma vez que o requerido não praticou 

nenhum ato ilícito, e sim, agiu de forma regular cobrando o seu crédito. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Declaratória com pedido de indenização por dano 

moral proposta por IZAÍAS SOARES MACHADO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, o que faço com resolução do mérito na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

de tudo certificado, arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 03 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030917-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1030917-83.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUANNA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES SA VISTOS. Intime-se a requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dizer se concorda com o pedido de desistência 

formulado pela parte autora (art. 485, § 4º do CPC), ciente de que da 

ausência de manifestação presumir-se-á a aceitação do pedido. 

Cumpra-se, às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034507-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

LUZIA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1034507-68.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUZIA APARECIDA DE ARRUDA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. VISTOS. Intime-se a requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se concorda com o pedido de desistência formulado pela parte 

autora (art. 485, § 4º, do CPC), ciente de que da ausência de 

manifestação presumir-se-á a aceitação do pedido. Com a juntada de 

manifestação ou decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me 

conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 2 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003657-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

FABIANO LOPES GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N.º 1003657-53.2016.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza 
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de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002351-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

GUILHERME MATTEI DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RODRIGUES AFONSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

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 Intimação do advogado da parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001870-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. (DEPRECANTE)

G. Q. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. (DEPRECADO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003421-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LUIZ DALMASO (AUTOR(A))

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1003421-67.2017.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004564-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

SELMA DE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1004564-91.2017.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004558-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SUTIL (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1004558-21.2016.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003695-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MORAIS FILHO (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N.º 1003695-31.2017.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033710-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR CARVALHO BOTTEGA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1033710-92.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIANO CEZAR CARVALHO BOTTEGA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, tendo as partes acima 

identificadas. A Parte autora, por seu advogado, com poderes outorgado 

nos autos (procuração Id. 10549827), pugnou pela desistência da ação, 

conforme petição constante do ID n° 12009151, requerendo a sua 

homologação, tendo o requerido, por seu advogado (procuração Id. 

12410840 e 12410837), concordado com o pedido de desistência, 

conforme petição encartada sob o Id. 14835869. Diante do exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pelas partes, via 

de consequência JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente 

processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas face a 

gratuidade de justiça deferida. Transitada em julgando, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 02 DE 

OUTUBRO DE 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000378-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ANGELA MARTON FUZARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000378-25.2017.8.11.0045 AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE REQUERENTE: ANGELA 

MARTON FUZARI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL- INSS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, proposta por ANGELA MARTON 

FUZARI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Considerando que o documento de ID n° 8188858 foi incluído 

indevidamente no presente feito, determino que a Escrivania proceda com 

a sua devida exclusão do processo. Recurso de Apelação interposto no 

evento de ID n° 7283922 (art. 1.010 do CPC). As contrarrazões foram 

apresentadas, conforme ID n° 7946862. Assim, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para que seja 
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realizado juízo de admissibilidade e apreciação do recurso interposto (art. 

1.010, § 3º, do CPC). Anotações e cautelas de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de junho 

de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000378-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ANGELA MARTON FUZARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SUSSUMU TAKAHASHI (EXECUTADO)

VINICIUS PULIDO GUADANHIN (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000840-16.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI 

Intime-se o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos extrato bancário da conta alvo de bloqueio, sob pena de preclusão. 

No mesmo prazo deverá o executado informar a situação do contrato tido 

com a respectiva instituição financeira, relativo ao veículo alienado 

fiduciariamente, qual seja: FIAT/UNO, placa: NPO-3695, juntado ao 

processo os documentos pertinentes. Quanto ao pedido de nova busca 

via sistema Infojud, INDEFIRO tal pleito, eis que informações solicitadas 

pelo exequente (ID n.º 13681581), já se encontram anexadas em sigilo aos 

autos (ID n.º 13381949, 13381950, 13381951 e 13381953). Consigo que, 

face o caráter sigiloso das informações, os documentos são acessíveis 

somente às partes e seus respectivos advogados cadastrados. Com a 

juntada de manifestação pelo executado ou decorrido o prazo in albis, 

certifique-se se necessário e torne-me conclusos para deliberações 

acerca da penhora efetuada. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 1 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002798-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET (ADVOGADO(A))

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERENTE)

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 60,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004014-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MIRIAM HELENA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004014-96.2017.8.11.0045 

AUTOR(A): MIRIAM HELENA DE CAMPOS RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

VISTOS. Intime-se a requerida para comprovar a data da baixa do bloqueio 

de IMEI, bem como juntar aos autos a gravação do protocolo via SAC 

20174886366101, 21774792252, e 20174818115375, conforme solicitado 

pela autora (ID n.º 12925455). Prazo: 15 (quinze) dias. Com a juntada, 

manifeste-se a autora, em igual prazo. Após, conclusos para sentença. 

LUCAS DO RIO VERDE, 1 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002017-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

VALDIR JOSE MICHELS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON SCAIN (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 450,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101652 Nr: 22371-49.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNILZA REGO SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ON LINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/MT 20.347-A

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES E CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 

1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 

confirmando desta forma a liminar concedida, bem como determinar a 

devolução dos valores que foram descontados da conta corrente da 

autora nos meses de outubro e novembro na quantia mensal de R$ R$ 

69,90, em dobro, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC a partir da data do desconto de cada parcela.Por fim, 

condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido 

no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115550 Nr: 6986-27.2015.811.0045

 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: ADRIANO SKOWRONSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. – ME, BIAZUS & BIAZUS, LUIZ BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - OAB:20984/O 

MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN, PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000071-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

IRIS BLASS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000071-37.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IRIS 

BLASS REQUERIDO: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Cumpra-se a 

decisão proferida em audiência (ID n° 15848269). Urgente. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000059-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOILLIER & JESUS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14811554.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000497-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI (ADVOGADO(A))

IVAN MARTINI FERNANDES (AUTOR(A))

ENIO MARTINI FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIDIA GOMES DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 15299970.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001263-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY SOUZA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIO PAULO DOS SANTOS MENDANHA (EXECUTADO)

S. S. DE OLIVEIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

CELINO PIRES DE ATAIDES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 14813589.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000799-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ALEXANDRE LOSS ZMIJEVSKI (AUTOR(A))

MARILEIA APARECIDA PALUDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE MIRANDA CUNHA (RÉU)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000586-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. G. A. (AUTOR(A))

M. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. D. C. (ADVOGADO(A))

T. C. (ADVOGADO(A))

L. S. (ADVOGADO(A))

T. T. M. D. P. (ADVOGADO(A))

M. A. C. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001085-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. J. (REQUERENTE)

W. H. J. E. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. M. D. J. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte AUTORA do 

despacho de ID nº 15702429 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 04/12/2018 às 13:15 horas (MT).

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33710 Nr: 2720-45.2010.811.0021

 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): Industrial Madeireira Matelândia Ltda - ME, Noeli 

Bambina Malacarne

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 2720-45.2010.811.0021 – CÓDIGO: 33710 – NÚMERO/ANO: 

83/2010

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇAO FISCAL

EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

EXECUTADO: INDUSTRIAL MADEIREIRA MATELÂNDIA LTDA – ME E NOELI 

BAMBINA MALACARNE

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeira e segunda praças, os bens de propriedade de INDUSTRIAL 

MADEIREIRA MATELÂNDIA LTDA – ME E NOELI BAMBINA MALACARNE na 

seguinte forma:

PRIMEIRA PRAÇA: 11 de outubro de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDA PRAÇA: 11 de outubro de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM: Um lote de terras situado em Água Boa/MT, no loteamento 

denominado “Coopercana” com área de 560,00 m² (quinhentos e sessenta 

metros quadrados), desmembrado do Lote 01 da Quadra 84, limitando a 
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frente com a Avenida D, medindo 20,00 metros; lado direito com a Rua 23, 

medindo 28,00 metros; lado esquerdo com o Lote nº. 02, medindo 28,00 

metros e fundos com a área remanescente do próprio Lote, medindo 20,00 

metros. Benfeitorias: Possui 01 casa de alvenaria, com 04 quartos, um 

com suíte, 01 banheiro, 01 cozinha, 01 sala e copa, 01 dispensa, toda 

forrada de madeira, piso cerâmico, toda murada, possui área aberta nos 

fundos e frente, maus um cômodo nos fundos, destinado a dispensa. Boa 

localização. Imóvel matriculado sob o nº. 5.856 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Água Boa/MT.

 AVALIAÇÃO: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), em 11 de abril 

de 2014.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 492.095,82 (quatrocentos e noventa e 

dois mil, noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), em setembro de 

2018.

DEPOSITÁRIO: NOELI BAMBINA MALACARNE, Avenida Araguaia, nº. 980, 

Centro, Água Boa/MT, ou Avenida Cristóvão Colombo, nº. 979, 

Matelândia/PR.

 LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.

 VALOR DA CAUSA: R$ 10.762.46 (dez mil, setecentos e sessenta e dois 

reais e quarenta e seis), em 09/06/2014.

ÔNUS: Consta Arrolamento de Bens nos autos de Processo Administrativo 

Fiscal (PAF) nº. 10183.000956/2007-49 na Delegacia da Receita Federal 

em Cuiabá/MT; Penhora nos autos nº. 1610-79.2008.811.0021 – cód. 

22559, em favor de União – Fazenda Nacional, em trâmite na 2ª Vara Cível 

da Comarca de Água Boa/MT; Penhora nos autos nº. 

2008.36.00.010716-4, em favor de União Federal, em trâmite na 

Indisponibilidade nos autos nº. 00390200708623003, em trâmite na Vara 

do Trabalho da Comarca de Água Boa/MT; Hipoteca em favor de Banco do 

Brasil S/A; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.

FORMA DE PAGAMENTO: O Arrematante que pretender adquirir o bem em 

parcelas deverá observar a regra do artigo 895 e seus incisos e 

parágrafos do CPC, a fim de que este juízo possa avaliar as condições 

pagamento.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22, Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013 e Luiz Balbino da Silva, 

Famato 66/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem, em caso de venda e 

2,5% (dois e meio por cento) em caso de adjudicação ou remição 

superveniente à designação da hasta, sobre o valor do bem penhorado, a 

qual será suportado pelo adjudicante.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 

ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% 

(vinte por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 

24 horas.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os devedores INDUSTRIAL 

MADEIREIRA MATELÂNDIA LTDA – ME E NOELI BAMBINA MALACARNE, e 

bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular 

de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão 

de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se os dias designados para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação. Água Boa/MT, 11 de setembro de 2018. Eu, __________Odilo 

Genovai, Gestor Judiciário, digitei e assino.

ODILO GENOVAI. Gestor(a) Judiciário(a). Autorizado(a) pelo provimento 

nº. 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 1 – Com fundamento no art. 313, inciso I, §2º, inciso I e art. 689, do Código 

de Processo Civil, DETERMINA-SE a suspensão do processo pelo prazo 

de 03 (três) meses a fim de que o exequente promova a sucessão 

processual.

 2 – Em tempo, DETERMINA-SE o cancelamento do leilão que estava 

agendado para ocorrer no dia 11 de outubro de 2018.

 3 – Sendo promovida a sucessão, CITEM-SE os réus para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pronunciem sobre a questão, conforme o art. 690 do 

CPC.

 4 – CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 1103-06.2017.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1103-06.2017.811.0021 – Código: 118340.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE RÉQUERIDA: Suesle Rodrigues Borges

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Menor infrator: Suesle Rodrigues 

Borges, Cpf: 06805857104, Rg: 2957563-0 SESP MT Filiação: Joel Borges 

Dias da Silva e Elzira Rodrigues Alves, data de nascimento: 10/05/1999, 

brasileiro(a), natural de Água boa-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 10, 113, 

Bairro: Cristalino iii, Cidade: Água Boa-MT

FINALIDADE 1: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

local incerto e não sabido, do inteiro teor da r. Sentença prolatada nos 

autos, para os fins legais.

 FINALIDADE 2: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

local incerto e não sabido, do inteiro teor do r. Despacho de fls. 39/40, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste eventual interesse na 

restituição dos bens apreendidos e vinculados nestes autos, mediante 

comprovação de posse, sob pena de destinação ou destruição dos 

mesmos. Bens: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, Duos, cor 

preta.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de procedimento de apuração de ato 

infracional, em face do intimando, acima qualificado, onde o mesmo 

mudou-se de endereço sem a devida comunicação ao Juízo, estando 

atualmente em lugar incerto e não sabido. Diante do cenário, foi solicitada 

sua intimação através do presente edital.

DECISÃO/DESPACHO: anexos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor da expedição, digitei.

Água Boa - MT, 9 de outubro de 2018.
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Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98217 Nr: 1189-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda, Fabio Ribeiro 

Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MOREIRA - OAB:81931

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito em termos 

de prosseguimento, tendo em vista a petição do requerido de fls. 163/168.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000388-13.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ANTONIO SEHN (ADVOGADO(A))

DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

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. 1000388-13.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS]->MANDADO 

DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: DE SANTA TRANSPORTE 

RODOVIARIO DE CARGAS LTDA Endereço: QUINTA RODA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, RODOVIA ANHANGERA KM 114 - Galpão 200, 

Módulo 19, JARDIM DALL'ORTO, SUMARÉ - SP - CEP: 13177-901 POLO 

PASSIVO: Nome: CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO 

ARAGUAIA Endereço: Rodovia BR 364, s/n, 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 no valor de XXXXX, 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). , 9 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000332-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBER SOUSA BORGES (RÉU)

VANDERLEI LUIZ MARQUES (RÉU)

 

Autos nº 1000332-77.2018 Vistos. Constato que não foram juntado as 

guias de recolhimento das custas e taxa judiciárias; assim, conforme 

disposto no § único do artigo 321 do CPC/2015, determino que ao 

Requerente que proceda aos devidos recolhimentos, sob pena de 

indeferimento da inicial, e por consequência, a extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. Alto 

Araguaia – MT, 14 de setembro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55455 Nr: 1186-64.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Código: 55455

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu Wilson José de Barros 

(Ref.74/76), foi arguida preliminar baseada na incidência da prescrição da 

pretensão punitiva, a qual será analisada no momento oportuno. Com isso, 

feito os registros, verifico que não encontram-se presentes nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos 

termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018, às 14h30min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, 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, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia - MT, 25 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 78915 Nr: 529-83.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BRANQUINHO XAVIER 

- OAB:36.661/GO

 É o breve relato. I. Atento ao comando do artigo 431 do Código de 

Processo Penal e art. 42 do COJE, designo o dia 06/11/2018, às 08:30 

horas (Horário Oficial do Estado), para realização do julgamento do Réu 

pelo Tribunal Popular. II. INDEFIRO o item 1 da diligência requerida pelo 

Parquet às fls. 320/321, haja vista o disposto no §único do artigo 472 do 

Código de Processo Penal, corroborado pela garantia do principio da 

paridade de armas. III- INTIME-SE a Douta Defensora Pública para informar, 

no prazo de 5 dias, se fará a defesa do Denunciado na Sessão do 

Plenário do Júri; de antemão, em havendo resposta negativa, desde já, 

NOMEIO o D. Advogado Dr. Rafael Branquinho Xavier, OAB/GO 36.661, 

com endereço na Rua Perimetral I, qd.01, lt.1, Conjunto Riviera, 

Goiânia-GO, telefone: (62) 996844612. Intime-se o Réu KAYO PEREIRA 

RODRIGUES, caso necessário, por meio de precatória, as testemunhas e 

os jurados. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publiquem-se os editais. 

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário. Alto Araguaia - MT, 14 

de setembro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito,necessário.Alto 

Araguaia - MT, 14 de setembro de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de 

Direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51345 Nr: 542-58.2012.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 51345

Vistos.

Haja vista que na data anteriormente designada para realização de 

audiência (20/09/2018), este Magistrado estará gozando de folgas 

devidamente autorizadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, redesigno a oralidade para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 13h00min. (horário oficial do Estado). Devendo a Senhora Gestora 

proceder às respectivas intimações que se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 30 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92848 Nr: 1167-82.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GLEICE ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAYONNARA ARRAES 

GONÇALVES - OAB:36008

 Vistos em correição.

Dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal que: "conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público".

Denota-se no pedido inicial, que este preenche os pressupostos descritos 

na Lei nº 12.016/09 e não está diante dos requisitos elencados pelo artigo 

5º da mencionada Lei. Desta forma recebo o presente mandado de 

segurança.

Nos termos do art. 7º, inciso I da Lei nº 12.016/09, notifique-se a 

autoridade impetrada para que apresente as informações que entender 

necessárias.

Postergo a análise da liminar, posterior a citação, assim cite-se a 

interessada, para no prazo legal manifestar-se nos autos.

 Após, dê-se vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Alto Araguaia–MT, 20 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000461-82.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. S. M. (REQUERENTE)

L. P. A. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000461-82.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: EDINAURIA GONCALVES SILVEIRA MARTINS REQUERIDO: 

GRAZIELA MORAIS DE SOUZA Vistos. 1. EDINAURA GONÇALVES 

SILVEIRA MARTINS, qualificada nos autos, propõe ação de guarda c/c 

pedido de tutela de urgência em desfavor de GRAZIELA MORAIS DE 

SOUZA e WARISSON GONÇALVES SILVEIRA MARTINS, qualificados nos 

autos, em favor do menor JOÃO NETO GONÇALVES MORAIS, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. 2. Desta forma, 

preenchidos os requisitos legais do artigo 319 e seguintes do CPC/2015, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito comum nos termos art. 

318 e em SEGREDO DE JUSTIÇA consoante inciso II do artigo 189, ambos 

do CPC/2015. 3. Notadamente acerca do pleito de modificação de guarda 

da parte requerente, anteriormente à sua análise, nos termos do artigo 370 

do CPC/2015 e ideário do artigo 1º e seguintes do ECA, DETERMINO que a 

assistente social credenciada ao Fórum realize o estudo social do 

requerente, das crianças e da requerida, fornecendo relatório no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como DETERMINO a realização de avaliação 

psicológica, que deverá ser efetuada pela psicóloga deste juízo. 4. Em tal 

estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as 

condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub examine 

atende aos interesses e à proteção do(a/s) menore(s). 5. Entregue o 

parecer pela expert social e da avaliação psicológica, COLHA 

manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) dias. 6. Nos termos do 

artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 

de NOVEMBRO de 2018, às 13 horas (MT). 7. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015. 8. Havendo desinteresse 

pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, 

CPC/2015). 9. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória 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/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015). 10. DÊ-SE ciência ao Ministério Público Estadual. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000499-94.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. C. (REQUERENTE)

L. P. A. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. V. T. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000499-94.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: TAINARA BERNARDES CARMO REQUERIDO: JOÃO VITOR 

TEIXEIRA DE ASSIS Vistos. 1. TAINARA BERNARDES CARMO, qualificada 

nos autos, propõe ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de 

visitas em desfavor de JOÃO VITOR TEIXEIRA DE ASSIS, qualificado nos 

autos, em favor dos menores RYAN GABRIEL TEIXEIRA DO CARMO e 

RHUAN DAVID TEIXEIRA DO CARMO, colacionando nos autos a 

documentação legal necessária. 2. Desta forma, preenchidos os requisitos 

legais do artigo 319 e seguintes do CPC/2015, forte no artigo 334 do 

mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine, 

que tramitará segundo o rito comum nos termos art. 318 e em SEGREDO 

DE JUSTIÇA consoante inciso II do artigo 189, ambos do CPC/2015. 3. No 

que tange ao pedido de alimentos provisórios em favor dos menores, 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 

provado o parentesco entre as partes, 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, 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 do pleito de guarda 

unilateral da parte requerente, anteriormente à sua análise, nos termos do 

artigo 370 do CPC/2015 e ideário do artigo 1º e seguintes do ECA, 

DETERMINO que a assistente social credenciada ao Fórum realize o 

estudo social da parte requerente e do menor, fornecendo relatório no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como DETERMINO a realização de 

avaliação psicológica, que deverá ser efetuada pela psicóloga deste juízo. 

6. Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo 

as condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub examine 

atende aos interesses e à proteção do(a/s) menore(s). 7. Se necessário, 

EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de domicílio da parte 

requerida, com o escopo de que realize o estudo social do genitor, no 

prazo de 30 (trinta) dias. 8. Entregue o parecer pela expert social e da 

avaliação psicológica, COLHA manifestação ministerial pelo prazo de 05 

(cinco) dias. 9. Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 06 de novembro de 2018, às 14 horas (MT). 10. 

CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, 

para que compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC/2015. 11. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 12. CONSIGNE-SE no 

mandado e/ou carta precatória 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/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015). 13. DÊ-SE 

ciência ao Ministério Público Estadual. 14. 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.: 83303 Nr: 3092-50.2017.811.0020

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

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, SCGS, CDSL, DDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a decisão de fl. 95 

padece de erro material, eis que ao grafar o item 23, constou “O exame de 

DNA deverá ser custeado pela assistência judiciária gratuita”, ao invés de 

“O exame de DNA deverá ser custeado pela assistência judiciária gratuita 

em relação a parte requerente”.

2. Assim, verifico de plano que trata-se de simples erro material, o qual 

poderá ser corrigido de ofício pelo Magistrado, conforme autorização 

expressa contida no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015, desde 

que para tanto não altere a substância do julgado. Senão vejamos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

 (. . .)”

3. Dessa maneira, levando-se em consideração as disposições insertas 

no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015, CORRIJO DE OFÍCIO o 

erro material existente na decisão de ref. 95, passando, doravante, a 

constar no item 23 o seguinte teor: “O exame de DNA deverá ser custeado 

pela assistência judiciária gratuita em relação a parte requerente.”

 4. No mais, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelos 

requeridos em sua contestação (ref. 40), vez que não há nos autos 

qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência dos mesmos, mesmo 

porque, não trouxeram qualquer documento que comprove o alegado.

5. Assim sendo, INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, providenciem o pagamento do exame de DNA.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 08 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 99922 Nr: 3948-77.2018.811.0020

 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: CERVEJARIA OKTOS LTDA, MANOEL SEBASTIÃO 

BEZERRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLIA ROCHA REZENDE - 

OAB:24050/B - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3948-77.2018.811.0020 (cód. 99922).

 Vistos.

1. Cuida-se de processo de natureza cível distribuído fora do sistema PJE, 

pelas vias ordinárias, em virtude de possível caracterização de situação 

de urgência, nos termos do art. 37, incisos I e II, da Resolução TJ/MT/TP n. 

03/2018.

2. Distribuído o feito em regime de plantão, foi proferida decisão 

determinando o encaminhamento dos autos ao juiz competente quando do 

retorno do expediente forense, ante a vedação para a apreciação da 

matéria de liberação de bens apreendidos.

3. Ante o exposto, DETERMINO que a secretaria deste juízo insira no 

sistema PJE a petição e demais documentos, para a análise do pedido 

liminar, nos moldes do §4º, do art. 37, da Resolução TJ/MT/TP n. 03/2018.

4. Após, CERTIFIQUE-SE o ocorrido, inclusive, constando no processo 

gerado pelo sistema PJE o número do protocolo principiado por meio físico.

5. Em seguida, FAÇAM-ME conclusos imediatamente.

6. INTIME-SE a parte impetrante.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 08 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75650 Nr: 3887-90.2016.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DOS SANTOS PEREIRA, EURENICE GIMENES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA GIMENES MORALIS - Espólio, 

FRANTHYESCO GIMENES MORALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas referente à expedição de 2 formais de partilha, no 

valor de R$ 26,10 (vinte e seis reais e dez centavos) e de 69 

autenticações com selos, referente as peças que irão formar referidos 

formais, no valor de R$ 166,29 (cento e sessenta e seis reais e vinte e 

nove centavos).

Alto Araguaia - MT, 08 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78132 Nr: 21-40.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. NOMEIO para atuar na defesa do(a) acusado(a) Leandro 

Albuquerque da Silva, a Dra. Dayana Azzulin Curi – OAB/MT 13.963-A, 

arbitrando, para tanto, considerando o momento processual, o valor de R$ 

2.782,40 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), 

a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado 

para apresentar razões recursais.3. Após, VISTA ao Ministério Público 

para contrarrazões recursais.4. Após adotadas as providências da 

CNGC/MT – REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações 

e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras 

homenagens.5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Alto Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62237 Nr: 570-21.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. NOMEIO para atuar na defesa do(a) acusado(a) Wanderson 

Alves da Costa, o Dr. Iure Gonçalves Araújo – OAB/MT 24.274-O, 

arbitrando, para tanto, considerando o momento processual, o valor de R$ 

8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago 

pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado para 

apresentar resposta à acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56392 Nr: 2154-94.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. NOMEIO para atuar na defesa do(a) acusado(a) Izaura Xavier 

de Lima Souza, o Dr. William Santos Araújo – OAB/MT 2.644, arbitrando, 

para tanto, considerando o momento processual, o valor de R$ 8.800,50 

(oito mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago pelo Estado 

de Mato Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado para apresentar 

resposta à acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80715 Nr: 1694-68.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON MOTA XAVIER, GUSTAVO 

HENRIQUE BORGES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. NOMEIO para atuar na defesa dos acusados Welington Mota 

Xavier e Gustavo Henrique Borges Mattos, o Dr. Abigailton Rosa de 

Oliveira Junior – OAB/MT 23.679-O, arbitrando, para tanto, considerando o 

momento processual, o valor de R$ 2.782,40 (dois mil setecentos e oitenta 

e dois reais e quarenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado para apresentar contrarrazões 

recursais.3. Alfim do prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após 

adotadas as providências da CNGC/MT – REMETAM-SE os autos ao e. 

TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Alto Araguaia/MT, 6 de março de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71825 Nr: 1456-83.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1456-83.2016.811.0020 (cód. 71825).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a) Ismael Francisco de Oliveira, a Drª. 

Heloisa Maria de Resende – OAB/MT 19.209-O, arbitrando, para tanto, 

considerando o momento processual, o valor de R$ 8.800,50 (oito mil e 

oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.2. INTIME-SE a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52761 Nr: 2196-80.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERISVAL BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2196-80.2012.811.0020 (cód. 52761).Vistos.1 NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a), o Dr. Iure Gonçalves Araújo – OAB/MT 

24.274-O, arbitrando, para tanto, considerando o momento processual, o 

valor de R$ 8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), a 

ser pago pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado 

para apresentar resposta à acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78981 Nr: 576-57.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 576-57.2017.811.0020 (cód. 78981).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a), a Drª. Léia Paula Aparecida Claudio – 

OAB 15.120-B MT, arbitrando, para tanto, considerando o momento 

processual, o valor de R$ 8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta 

centavos), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE a 

advogada nomeada para apresentar resposta à acusação.3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIAS MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 99922 Nr: 3948-77.2018.811.0020

 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: CERVEJARIA OKTOS LTDA, MANOEL SEBASTIÃO 

BEZERRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLIA ROCHA REZENDE - 

OAB:24050/B - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3948-77.2018.811.0020 (cód. 99922).

SENTENÇA.

 Vistos.

 1. CERVEJARIA OKTOS LTDA promove mandado de segurança com 

pedido liminar contra ato coator do CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE 

PEIXOTO, visando ordem mandamental para liberação de mercadoria, 

contendo em seu bojo pedido liminar.

 2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário, uma vez que distribuiu nova 

ação perante o sistema PJE.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 3. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

 4. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, ACOLHO o pedido de desistência. Por conseguinte, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito.

 5. Sem custas e despesas processuais.

6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

 7. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo e 

providenciando o necessário.

Alto Araguaia, 09 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 789-29.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS, POLIANE 

ROMUALDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

INTIMO Vossa Senhoria, Advogado da Denunciada, para apresentar 

memoriais escritos, no prazo legal.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 789-29.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS, POLIANE 

ROMUALDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Autos n. 789-29.2018.811.0020 (cód. 91972).

Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE quanto ao oferecimento de memoriais escritos pela 

acusada Poliane Romualda dos Santos.

2. Em caso negativo, considerando que o advogado constituído pela 

denunciada permaneceu inerte após devidamente intimado para a 

apresentação de memoriais escritos, INTIME-SE pessoalmente a ré Poliane 

Romualda dos Santos, informando-lhe da inércia de seu causídico, 

oportunizando-a que constitua outro advogado ou para que informe se 

não possui condições de constituir patrono.

 3. Caso informe não possuir condições financeiras, NOMEIO o(a) 

Defensor(a) Público(a) atuante neste Juízo para promover a defesa da 

Poliane Romualda dos Santos, para tanto, DÊ-SE vista à Defensoria 

Pública, para a apresentação de memoriais escritos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

4. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário, com urgência.

Alto Araguaia/MT, 08 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 789-29.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS, POLIANE 

ROMUALDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Autos n. 789-29.2018.811.0020 (cód. 91972).

Vistos.

1. Prestei, por ofício, informações ao Habeas Corpus nº 460.090-MT.

2. Baixo os presentes autos acompanhados do ofício de informações em 

sede de Habeas Corpus.

3. CERTIFIQUE-SE quanto à devolução da carta precatória expedida para o 

interrogatório da denunciada Poliane Romualdo dos Santos.

 4. Após, INTIMEM-SE as partes para a apresentação de memoriais 

escritos.

Alto Araguaia/MT, 31 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 789-29.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY VIEIRA DOS SANTOS, POLIANE 

ROMUALDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Prestei, por ofício, informações ao Habeas Corpus nº 

1006069-24.2018.8.11.0000.

2. Baixo os presentes autos acompanhados do ofício de informações em 

sede de Habeas Corpus.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 297 de 750



3. SOLICITE-SE informações quanto ao cumprimento da carta precatória 

expedida ao juízo da comarca de Rondonópolis/MT para o interrogatório da 

denunciada.

4. Aportando aos autos a missiva devidamente cumprida, DÊ-SE vista dos 

autos ao MP e INTIME-SE a defesa para a apresentação de memoriais 

finais escritos.

Alto Araguaia/MT, 12 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-92.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SANTOS DA SILVA REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000525-92.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: SANDRA SANTOS DA 

SILVA REZENDE Vistos. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar proposta por BANCO HONDA S/A em desfavor de SANDRA 

SANTOS DA SILVA REZENDE, qualificados nos autos. 2. Demonstra o 

Requerente a relação contratual que mantém com a requerida (id 

15821707), tendo por objeto o bem cuja busca e apreensão pretende, a 

saber: motocicleta HONDA BIZ 1101, ano/modelo 2018/2018, cor vermelha, 

chassi 9C2JC7000JR009226, placa PRP 8921, renavam 1161691100. 3. 

Comprovou ainda a mora da requerida, na forma do §2º do art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi juntado no id 15821707 comprovante de 

notificação extrajudicial da parte requerida. 4. Nesse contexto, a busca e 

apreensão liminar do bem é medida autorizada pelo art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, responsabilizando-se o requerente por eventuais 

prejuízos que a medida injustamente acarretar à demandada, como prevê 

o §7º daquele comando legal. 5. Isso posto, DEFIRO a medida liminar 

pleiteada, para o efeito de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem acima descrito, e seu depósito em mãos do depositário 

indicado pelo Requerente. 6. Cumprida a medida, CITE-SE o Requerido para 

responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar 

a integralidade da dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, 

deverão estar computados juros legais e correção monetária, custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. 7. Consigne-se que, cinco dias após 

executada a medida, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do 

bem no patrimônio do Requerente, estando este autorizado a transferir a 

propriedade do bem junto às repartições competentes, para si próprio ou 

para terceiro por ele indicado. 8. INTIME-SE. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-17.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DUQUE DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

ILMO GNOATTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Número do Processo: 

8010074-17.2012.8.11.0020, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. 

REQUERENTE: DUQUE DIAS DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A parte executada requereu a convolação da penhora via BACENJUD 

para o pagamento da execução, conforme petição de Num. 11244702, 

havendo aquiescência tácita da parte exequente. 3. Desta feita, entendo 

que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: 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”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 11244702, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

e x e c u ç ã o .  5 .  E x p e ç a - s e  c o m p e t e n t e  a l v a r á  p a r a 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-17.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DUQUE DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

ILMO GNOATTO (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar, caso queira, nos termos do 

Art. 1º do Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000039-44.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO OLIMPIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

ALVARO SOUZA DE MORAIS (EXECUTADO)

JORGE ANTONIO DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000039-44.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: FERNANDO APARECIDO 

OLIMPIO EXECUTADO: ALVARO SOUZA DE MORAIS, JORGE ANTONIO DE 

MELO VISTOS, Cuida-se de ação de execução por quantia certa contra 

devedor solvente em que o exequente alega o não cumprimento da 

obrigação de fazer, conforme acordo entabulado entre as partes. Citadas 

as partes executadas tempestivamente somente o sr. JORGE ANTONIO DE 

MELO apresentou exceção de pré-executividade, alegando em suma a 

impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer, consistente no 

pagamento das taxas administrativas e baixa no gravame junto ao banco, 

uma vez que o DETRAN se nega a realizar tais atos em virtude de ser 

proprietário do veículo um terceiro estranho aos autos. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Imperioso considerar que quando do recebimento da 

petição inicial da execução, é da atividade saneadora do Juiz examinar se 

estão presentes seus requisitos, verificando a existência de título 

executivo hábil, a legitimidade ativa e passiva das partes exequente e 

executada, e a presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade 

do título. Caso escape ao exame do Magistrado a presença de vício que 

macule a execução e impeça a formação de uma relação processual 

válida, considerada a violência a que é submetido o executado pela 

realização dos atos executórios, nos casos injustos e ilegais, porquanto 

sem título hábil, tem admitido a doutrina e a jurisprudência à interposição da 
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chamada Exceção de Pré-Executividade, possibilitando ao devedor o 

trancamento dessa execução ilegal, sem submeter-se à violência da 

constrição. Trata-se de saudável construção pretoriana e que remonta 

aos ensinamentos de Pontes de Miranda a partir do judicioso parecer 

elaborado no Caso Mannesman - visando propiciar ao coagido pela 

execução irregular resistir aos atos executórios, trazendo à apreciação 

do Juízo as nulidades que maculam o procedimento executivo. “E isso, 

porque nem sempre a infração a pressuposto processual transparece na 

petição inicial, despertando a atenção do órgão judiciário; ao invés, ela se 

encontra, amiúde, insinuada e bosquejada em sítio remoto do título, 

principalmente o extrajudicial, e negada no texto da peça vestibular. ” 

(ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execução. São Paulo: RT, 

2002, p. 577). Os poderes de direção do processo assegurados ao Juiz 

pelo ordenamento processual autorizam a rápida extinção da execução 

viciada. É de Humberto Theodoro Júnior o seguinte ensinamento: “É 

verdade que o Juiz, na execução, não age mecanicamente como um 

simples cobrador a serviço do credor. Sendo a execução parte integrante 

da jurisdição, que corresponde ao poder dever de realizar concretamente 

a vontade da ordem jurídica através do processo para eliminar uma 

situação litigiosa, é claro que a atividade executiva jurisdicional está 

subordinada a pressupostos de legalidade e legitimidade. E, por 

conseguinte, antes de autorizar a agressão patrimonial contra o devedor, 

terá o Juiz de verificar a satisfação desses requisitos jurídicos, praticando 

uma cognição e fazendo acertamento sobre eles.” (Processo de 

Execução, 1983, p. 463). Feitas as considerações necessárias e 

analisando detidamente os autos, percebe-se que a irresignação do 

Excipiente/Executado merece prosperar em partes. Conforme se 

depreende dos fatos e documentos carreados nestes autos, houve 

acordo entre as partes, posteriormente homologado pela Dra. Cristiane 

Padim da Silva, entretanto, restou demonstrado pelas partes excipiente e 

excepto que não é possível a retirada das guias junto ao DETRAN, senão 

pelo titular do veículo, que é pessoal estranha a estes autos. Tanto assim 

o é, que em impugnação a exceção apresentada o exequente/excepto 

pugna para que se oficie o DETRAN a fim de conseguir as aludidas taxas 

necessárias à transferência do bem. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a exceção de pré-executividade apresentada pela parte 

JORGE ANTONIO DE MELO, com a seguinte finalidade: Se OFICIE o 

DETRAN/MT a fim de que esteja disponível nestes autos as guias 

referentes as taxas de financiamento e baixa do gravame do veículo em 

nome da Sra. Maria Luiza Marqueto Rodrigues; SUSPENDA a execução 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de juntada de resposto 

do oficio junto a estes autos. PROMOVA a secretaria a expedição do 

oficio conforme determinado, sendo possibilitado as partes, caso queiram, 

fornecer meios para a efetividade desta decisão. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

PAULO IZIDORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000332-14.2017.8.11.0020. REQUERENTE: PAULO IZIDORO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado 

pela parte exequente para autorizar o levantamento dos valores 

vinculados aos autos, mediante transferência bancária na conta indicada. 

Antes, porém, de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a 

intimação da parte contrária, para tomar ciência do inteiro teor desta 

decisão, bem como para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, 

no prazo legal. 2. Transcorrendo o prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 

1º, §1º, Provimento nº 68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará. 3. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente, 

no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). 4. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-17.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

JUDITE INES MALLMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (EXECUTADO)

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010095-17.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: JUDITE INES MALLMANN 

EXECUTADO: PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte exequente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. 2. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000025-60.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DREWLO PETRY (EXEQUENTE)

JONES SOUZA VELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000025-60.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: PAULO SERGIO DREWLO 

PETRY EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. DEFIRO o 

pedido formulado pela parte exequente para autorizar o levantamento dos 

valores vinculados aos autos, mediante transferência bancária na conta 

indicada. Antes, porém, de ser expedido o competente alvará, DETERMINO 

a intimação da parte contrária, para tomar ciência do inteiro teor desta 

decisão, bem como para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, 

no prazo legal. 2. Transcorrendo o prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 

1º, §1º, Provimento nº 68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará. 3. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente, 

no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). 4. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-51.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

MARISA COSTA (EXEQUENTE)

THIAGO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010095-51.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: MARISA COSTA EXECUTADO: 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos. 1. Ante ao teor da certidão 

lançada na movimentação nº 11381981, RECEBO o recurso protocolado 

no evento nº 11090275, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 

9.099/95). 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, 

no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, 

com ou sem resposta encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas 
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para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. 

INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139174 Nr: 4010-56.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1)Iniciada a sessão de Mediação, nos moldes da Resolução 

125/2010/CNJ, a mesma restou prejudicada face a AUSÊNCIA DO 

REQUERIDO DOFICO BATISTA DA ROCHA.

 2) Verificada a ausência do requerido, NOVAMENTE em contato 

telefônico com o mesmo, através do nº (65) 99928-1290, ficou acordado 

juntamente com a requerente uma nova Sessão. Ficou designado Nova 

Sessão de Mediação/Conciliação para a data de 10 de Outubro de 2018, 

as 12:30 horas. As partes se encontram cientes da data. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91143 Nr: 1361-60.2014.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA SANTOS, ECADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):JOSÉ ALVES DA SILVA

Nome e cargo do digitador:Maria Aparecida de Souza

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por DAVI LUCA ALVES DA 

SILVA e ELOÁ CRISTINA ALVES DA SILVA, representado por sua 

genitora Rosangela da Silva Santos, em face de JOSÉ ALVES DA SILVA, 

alegando, em síntese, que o requerido é pai dos autores e que este se 

recusa a prestar a assistência necessária, de forma que requer a 

imposição de prestação alimentícia. Juntou documentos às fls. 08/14.

Audiência de conciliação infrutífera realizada às fls. 25, pois o réu não foi 

encontrado no ato da citação, conforme certidão de fl. 21.

Realizada citação por edital à fl. 26.

Contestação por negativa geral apresentada às fls. 31/33.

A parte autora pugnou pelo prosseguimento do feito à fl. 35.

O Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido inicial à fl. 37.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece ser relatado.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Cuidam os autos sobre a imposição de alimentos em favor dos filhos 

menores das partes.

Sendo incontroversa a relação de parentesco entre as partes, a 

obrigação do requerido em pagar alimentos, dentro de suas possibilidades, 

se mostra inevitável, já que os pais têm o dever de sustento da prole, 

segundo o disposto nos artigos 1.566, inciso IV, e 1.696, ambos do Código 

Civil. A questão que se propõe, doravante, concerne ao quantum a ser 

fixado como devido a título de pensão alimentícia.

Inexistindo, porém, maiores elementos de convicção nos autos 

apresentados pelo autor sobre os ganhos do requerido, impõe-se que seja 

o valor dos alimentos fixado de maneira equânime, de acordo com a sua 

situação atual, levando-se em conta que a certidão confeccionada pelo 

Oficial de Justiça à fl. 21 informa a demissão do requerido do emprego 

informado pela autora na inicial, de modo que, com relação ao requerido, 

também deve ser observada a garantia de condição digna de existência.

 A obrigação de prestar alimentos encontra respaldo no princípio 

constitucional da preservação da dignidade da pessoa humana no tocante 

a ambas as partes, o alimentante e o alimentado, consubstanciado no 

binômio necessidade-possibilidade.

 Aliás, os alimentos são prestações fornecidas, em dinheiro, a uma 

pessoa para o atendimento das necessidades da vida.

No caso em apreço, a genitora do requerente conta atualmente com vinte 

e três anos de idade e nada consta que não esteja apta para o mercado 

de trabalho.

 Com efeito, em que pese à informação do desligamento do requerido do 

emprego informado na inicial no ano de 2014, considerando que já se 

passaram quatros anos desde então, improvável que tal situação ainda 

subsista e, por outro lado, analisando o binômio necessidade e 

possibilidade, entendo que o percentual de 30% dos rendimentos brutos 

do requerido é um valor que não deixa o autor desamparado e não o onere 

excessivamente a ponto de tornar impossível o pagamento da pensão.

Deste modo, é razoável a fixação dos alimentos no patamar pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487, inc. I do 

CPC, os pedidos veiculados na exordial para CONDENAR o requerido ao 

pagamento de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, a título de 

pensão alimentícia, a partir da sentença, resolvendo o mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC/15.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

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

Barra do Bugres/MT, 27 de julho de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80414 Nr: 2026-47.2012.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAEL DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENAEL DA SILVA CUNHA, Cpf: 

80148123104, Rg: 746078, Filiação: Miguel Leite Cunha e Cesarina da 

Silva, data de nascimento: 25/03/1971, brasileiro(a), casado(a), 

empresario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21910 Nr: 2097-93.2005.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA JUSTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÖNIO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:M.P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EURIPES ALVES, Filiação: Geraldo Alves 

de Macena e de Geralda Teodora de Jesus, brasileiro(a), Telefone 

3383-2854. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48160 Nr: 2-80.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO ASSAD CARAN, VIVIAN 

SILVA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL CAVALCANTI SILVA 

CORBELINO - OAB:22668, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947

 Vistos,

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, cumpra 

integralmente o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, objeto da 

presente execução, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por dia de descumprimento.

Findo o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143647 Nr: 7076-44.2018.811.0008

 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: JEAN WALLACE SOUZA DE ARRUDA, ADRIANA 

ARRUDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De proêmio, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS), assim 

como a petição inicial é apócrifa.

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, devendo, inclusive, 

sanar a irregularidade da petição inicial, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da tutela pleiteada.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143603 Nr: 7044-39.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA LUCIA DINIZ SOARES 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Quanto ao pedido de liminar formulado pela parte autora, é importante 

relembrarmos que, para a concessão desta, faz-se necessário a 

presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem 

como a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, o 

que não fora comprovado nos autos pela parte autora, uma vez que não 

aportou aos autos mudança em sua situação financeira, bem como, 

observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do 

alimentante, consoante o disposto no §1º do artigo 1.694 do código civil, 

não se deve reduzir liminarmente a verba alimentícia fixada em sentença. 

Outrossim, anoto que a tutela reivindicada tem caráter satisfativo, 

tornando-se incabível no presente momento processual, somente podendo 

ser auferida com a devida instrução probatória. Assim, por estar ausente 

os requisitos necessários para a concessão da liminar inaudita altera 

parte, INDEFIRO a liminar pleiteada.8. Notifique-se o Ministério Público, para 

que, querendo, compareça a audiência.9. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143695 Nr: 7095-50.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOMINGOS SILVA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.
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 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143540 Nr: 7012-34.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CORREIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142558 Nr: 6419-05.2018.811.0008

 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: Francisco Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Novembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142928 Nr: 6638-18.2018.811.0008

 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: MJCNDJ, BCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Novembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135241 Nr: 1705-02.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA ELPIDIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Novembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142827 Nr: 6570-68.2018.811.0008

 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: J. C. FLORINDO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREME AGROPECUARIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Novembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143122 Nr: 6773-30.2018.811.0008

 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: NIVALDO ESPINOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROES S/A, USINAS 

ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139186 Nr: 4021-85.2018.811.0008

 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: JDSC, KDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 23 de Janeiro de 2019 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137810 Nr: 3269-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCNGT, MCGT, ETDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 23 de Janeiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142828 Nr: 6571-53.2018.811.0008

 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: FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 23 de Janeiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129229 Nr: 6105-93.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CARDOSO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SONIA CARDOSO DA SILVA SANTOS, 

Cpf: 98933230530, Rg: 2.118.947-1, Filiação: Maria Batista da Silva e Luiz 

Cardoso da Silva, data de nascimento: 05/06/1973, brasileiro(a), natural de 

Porto da Folha-SE, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 8.596,41 (Oito mil e quinhentos e noventa e seis 

reais e quarenta e um centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129390 Nr: 6219-32.2017.811.0008

 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: GIANI SANSÃO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SANSÃO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIANI SANSÃO MARTINEZ, Cpf: 

35249951104, Rg: 485.321, Filiação: Durval Martinezz Renesto, 

brasileiro(a), casado(a), empresaria. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,40 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124289 Nr: 3372-57.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CLAUDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DE HELD LOPES - 
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OAB:11872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ: 11760553000169, 

Inscrição Estadual: 413.000.794-39. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134971 Nr: 1533-60.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA GUIOMAR DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 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, tendo em vista o decurso "in albis" do prazo de 

contestação, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91408 Nr: 1592-87.2014.811.0008

 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: EVA RODRIGUES PEREIRA, ADONIAS MARQUES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 66/68, visto que o formal de partilha já fora 

homologada pelo Juízo às fls. 45/45-v°.

Outrossim, determino que a Secretaria desse Juízo, cumpra in totum a r. 

sentença de fls. 45/45-v°, nos termos do §2° do artigo 659 do Código de 

Processo Civil.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142403 Nr: 6336-86.2018.811.0008

 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: EDUARDO ANTONIO LINCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Eduardo Antonio 

Linck em face do Estado de Mato Grosso (qualificados nos autos), 

pretendendo, em síntese, obter medida antecipatória para o fim de obrigar 

o requerido a fornecer a requerente continuamente o medicamento 

“Sorafenibe (NEXAVAR) 200mg” de forma contínua, sob pena de multa 

diária, sem prejuízo de outras sanções.

2. Narra a exordial, que o requerente é portador de Cirrose Hepática 

epatocarcinoma, classificado sob CID 10-C22, associado à cirrose 

hepática e trombose tumoral, alega ainda que, o medicamento prescrito 

não tem substituto no mercado, havendo indicação precisa e bastante 

eficaz no tratamento da doença que acomete o autor, razão pela qual, 

busca o judiciário para fazer valer seu direito constitucional.

3. À inicial, de fls. 05/15, foram coligidos os documentos de fls. 16/70.

4. Oficiado ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), foi juntado parecer técnico 

às fls. 72/76, informando que o referido medicamento é fornecido pelo 

SUS, através de estabelecimentos de saúde credenciados e habilitados 

em oncologia- os UNACONs.

 5. Diante da urgência apresentada a liminar foi deferida às fls. 81/81v°.

 6. O Estado De Mato Grosso apresentou contestação às fls. 91v°/94, 

pugnando, em síntese, pela improcedência da ação, bem como a extinção 

do processo sem resolução de mérito.

7. A parte autora ofereceu impugnação à contestação às fls. 97/108, 

debatendo as teses da defesa, bem como pugnando pela procedência da 

ação.

 8. Vieram-me conclusos

É o relatório. Fundamento e decido.

9. Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Eduardo Antonio Linck em 

face do Estado de Mato Grosso (qualificados nos autos), pretendendo, em 

síntese, obter medida antecipatória para o fim de obrigar o requerido a 

fornecer a requerente continuamente o medicamento “Sorafenibe 

(NEXAVAR) 200mg” de forma contínua, sob pena de multa diária, sem 

prejuízo de outras sanções.

10. Verifica-se que as partes estão bem representadas, bem como, sendo 

desnecessária a produção de provas em audiência o feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do Código de 

Processo Civil.

11. Após análise acurada de todo o processado, verifico que as partes 

são legítimas e estão bem representadas, assim como inexistem nulidades 

ou irregularidades pendentes de solução. Anoto, ademais, que não foram 

invocadas questões isagógicas, portanto, cabível à espécie o julgamento 

antecipado da lide, ex vi do art. 355, inc. I, do Novo Código de Processo 

Civil, eis que toda a prova necessária ao julgamento do feito já se encontra 

nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação probatória. Ademais, em 

tais casos, diz a jurisprudência:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, 

STJ, 4ª. Turma)

“Processo civil - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide. 

Inexiste cerceamento se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência.” (REsp 

1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro)

12. Assim, não havendo preliminares a ser apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

13. Conquanto não caiba – prima facie – ao Poder Judiciário se imiscuir 

nessa seara, reservada à discricionariedade da Administração, porquanto 

emana da vigente Constituição Federal que o postulado do direito social à 

saúde deve ser implementado mediante “políticas sociais e econômicas” 

(art. 196, CF/88), a interferência judicial se mostra pertinente ante a 

negligência da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde 

pública.

14. Isto se diz, pois para que haja interferência judicial faz-se necessária 

à ocorrência de grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação 

do serviço de saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do 

princípio constitucional da separação de poderes.

15. Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobretudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 
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da saúde pública que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde.

16. Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre 

que presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os 

direitos fundamentais do cidadão.

17. Como notório, o direito à saúde é essencialmente coletivo (art. 6º da 

CF/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa forma, apto a ser 

individualmente pleiteado tão somente quando vinculado à possibilidade de 

violação do direito à vida, este sim, direito fundamental individual com 

primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, caput, CF/88 e 

conforme leciona a mais abalizada doutrina e jurisprudência.

18. De fato, não se pode desconsiderar a existência dos protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas formuladas pelo Estado-Gestor (SUS), 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento.

19. Anoto que os argumentos utilizados pelos demandados, em sua peça 

de defesa não têm força suficiente a desconstituir a pretensão da 

assistida desta ação civil pública porque o direito aqui buscado está 

amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição 

Federal.

20. No caso em apreço, restou evidenciado nas provas colacionadas para 

os autos que a parte assistida é portador de Cirrose Hepática 

epatocarcinoma CID 10-C22, consoante documentos de fls. 36/37, 

necessitando fazer uso do medicamento especificado na exordial, de 

maneira urgente, consoante receituário médico de fls. 37.

21. Considerando que parte assistida trata-se pessoa com parcas 

condições financeiras, não podendo arcar com todos os custos do 

tratamento sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e, sendo a 

saúde um direito subjetivo assegurado constitucionalmente, impõe-se ao 

Estado, ora requerido, possibilitar á paciente/autora o acesso ao 

tratamento indispensável à sua sadia recuperação.

 22. Ordem judicial impondo aos requeridos a observância dessa 

assistência não significa dizer que está havendo ingerência do Poder 

Judiciário nas típicas atividades do Executivo, uma vez que a absoluta 

prioridade na asseguração dos direitos à saúde dos cidadãos, 

constitucional e legal, que impõem ao administrador público como dever, 

não mera faculdade.

23. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreendido, 

reiteradamente, que o direito fundamental à saúde prevalece em relação 

aos interesses financeiros da Fazenda Pública (RE n. 393.175, Min. Celso 

de Mello, DJU de 16-2-06; RE n. 315.165/SC, Min. Eros Grau, DJU de 

2-8-06; AI n. 471.658/RS, Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 3-8-06).

24. Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, 

impende cumpri-la independentemente de previsão orçamentária 

específica, prioritariamente.

25. Essa prioridade absoluta há de ser observada, mesmo que para tanto 

deva ser fixada multa cominatória, uma vez que a doutrina e a 

jurisprudência têm compreendido pela fixação de multa contra a fazenda 

pública em situações assemelhadas ao presente caso (AGRGRESP - 

198108/SP, in DJ de 02-4-2001 - STJ - REsp 775.567/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ 17-10-2005; STJ - REsp 770.524/RS, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJ 24-10-2005; STJ - REsp 770.951-RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 

03-10-2005; STJ - REsp. 699.495/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 05-9-2005).

26. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da 

Constituição Federal, bem como na Lei 7.347/85, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para o fim de determinar que o requerido 

forneça ao assistido Eduardo Antonio Linck o medicamento Sorafenibe 

(NEXAVAR) 200mg, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, ex vi do disposto no art. 537, 

do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

27. Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com fulcro no artigo 496, §3º do NCPC.

28. Sem custas ou honorários advocatícios, uma vez que incabíveis a 

espécie.

29. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

30. Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

31. Intimem-se as partes.

32. Notifique-se o Ministério Público.

33. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127967 Nr: 5339-40.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122152 Nr: 2128-93.2017.811.0008

 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: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE N. 

OLIMPIA - MT (COOTRANOVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105071 Nr: 4880-09.2015.811.0008

 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: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOTRANOVA - COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE NOVA OLÍMPIA, PAULO ALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRª. NATALIA C. QUATRIN - 

OAB:17.737 -MT, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54256 Nr: 461-48.2012.811.0008

 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: Eder Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVÊNIO DPVAT- ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54776 Nr: 980-23.2012.811.0008
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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: MARIA DA SOLEDADE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42459 Nr: 2509-82.2009.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o exequente na pessoa de seu advogado 

para que se requerer o que for de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139442 Nr: 4191-57.2018.811.0008

 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: SELMA DA ROCHA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANIAS MARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão p. 23, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81567 Nr: 3252-87.2012.811.0008

 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: EDMILSON PEREIRA 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: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT.1662135

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48637 Nr: 422-85.2011.811.0008

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142337 Nr: 6298-74.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ALVES DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Autos: 6298-74.2018.811.0008 - Código: 142337 DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA I – Trata-se de ação penal pública incondicionada 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Tereza Alves Damacena, imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 

33, caput, da Lei 11.343/06. Este Juízo determinou a notificação da 

denunciada (fl. 156), ato regularmente cumprido (fl. 165) e com 

apresentação de defesa preliminar (fls. 166/7), com pedido de indicação 

posterior de testemunhas. II- Estão presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação para o acesso a presente via. De 

igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP 

com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstancias. Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e nas 

declarações das testemunhas, bem assim laudo de constatação. Demais a 

mais, o juízo positivo de admissibilidade da imputação “não demanda 

motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória 

de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo 

de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da 

instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e 

das garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP e art. 56 

e ss da Lei 11.343/06, razão por que o Juízo RECEBE A EXORDIAL 

ACUSATÓRIA ajuizada em desfavor de Tereza Alves Damacena e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

13 de novembro de 2018, às 15:30 horas, data única disponível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142337 Nr: 6298-74.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA ALVES DAMACENA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Certifico que não foi possível proceder com intimação das testemunhas 

de defesa Clailton Silva Gomes da Costa e Clayton dos Reis Polivelo, 

indicadas pelo Advogado Rodrigo Michels de Oliveira - OAB/MT 7300-B, 

haja vista, não constar endereço das referidas testemunhas, fazendo 

menção apenas a cidade de Barra do Bugres - MT. Nada mais.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102871 Nr: 3417-32.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOILTON DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOILTON DA SILVA MORAIS, Cpf: 

00615365124, Rg: 17350387, Filiação: Noranice da Silva Morais e Airton 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 15/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Alto Paraguai-MT, casado(a), garçom, Telefone 65 9919-5068. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109380 Nr: 1353-15.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CICERO DOS SANTOS, Cpf: 

37785770425, Rg: 519.154, Filiação: Maria Leite Dosa Santos, data de 

nascimento: 10/03/1967, brasileiro(a), natural de Boca da Mata-AL, 

convivente, Telefone 9956-2125. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 123339 Nr: 2828-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GERALDO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT

 I – Recebe-se o recurso interposto pelo acusado. II – Intime-se a Defesa 

Técnica constituída para apresentar razões recursais no prazo de oito 

dias. III – Após, ao MPE para ofertar contrarrazões em idêntico prazo. IV – 

Em seguida, remetam os autos a Superior Instância.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000453-44.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIANA SILVA PEREZ (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANA ROLDAO CARDOSO - ME (EMBARGADO)

ADEMAR COELHO (EMBARGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000453-44.2018.8.11.0008. EMBARGANTE: JULIANA SILVA PEREZ 

EMBARGADO: JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME, 

JEANA ROLDAO CARDOSO - ME, ADEMAR COELHO Vistos etc. Requer a 

autora autorização para pagamento da taxa de licenciamento e 

recebimento dos documentos a fim de que possa circular com o veículo 

nas ruas da cidade. Conforme se percebe, o DETRAN negou-se realizar a 

transferência do veículo para a autora, alegando a existência de gravame 

sobre o veículo. Pois bem, considerando que a autora requer o 

recebimento dos documentos do veículo para que possa circular com o 

mesmo e ainda, que o pagamento das taxas e licenças não prejudicará a 

análise do mérito ou o andamento processual, ao contrário, irá regularizar 

o veículo com a quitação dos tributos que nele incide perante os órgãos 

públicos, AUTORIZO que o DETRAN entregue os documentos de porte 

obrigatório à representante da autora, mediante o pagamento dos tributos 

incidentes, até o deslinde da presente ação. INTIME-SE o DETRAN para 

que, após a regularização das taxas, entregue os documentos de porte 

obrigatório do veículo HONDA CIVIC, cor cinza, ano 2008 placa EAU 9390, 

RENAVAN 0980757444 em mãos de JOSÉ ROBERTO COLTURATO PEREZ. 

No mais, certifique-se a gestora da intimação de todos os requeridos, bem 

como a apresentação de suas respostas. Cumpra-se. Após, conclusos 

para sentença. Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA (ADVOGADO(A))

CELSO SOUZA GUEDES (REQUERENTE)

ANTONIO JOAO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA DE ANDRADE (REQUERIDO)

GRAZIELA ANDRADE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000715-91.2018.8.11.0008 Valor da causa: $14,310.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CELSO SOUZA GUEDES 
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Endereço: AVENIDA JOSE ANTONIO DE FARIAS, 1739, CENTRO, PORTO 

ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO PASSIVO: Nome: CARINA DE 

ANDRADE Endereço: AVENIDA JOSE ANTONIO DE FARIAS, S/N, CENTRO, 

PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 Nome: GRAZIELA ANDRADE 

Endereço: AVENIDA JOSE ANTONIO DE FARIA, S/N, CENTRO, PORTO 

ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 Senhor(a): CELSO SOUZA GUEDES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 12/11/2018 Hora: 15:00. 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. Barra do Bugres - MT, 9 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: 1000064-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JARLEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença Id. Do documento 14483650 - Sentença Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento, extinguindo feito, com julgamento de 

mérito.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Subtituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS VIANA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15836756. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante a fim de apresentar o número da 

residência ou algum ponto de referência e telefone para contato, para que 

futuras intimações possam ser frutíferas, uma vez que, ao tentar intimar o 

Reclamante por Oficial de Justiça se deu negativa (Id.13196075), no prazo 

de 15 (quinze) dias". O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 

25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

VANESSA DA CRUZ XAVIER (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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1001237-55.2017.8.11.0008 Valor da causa: $28,960.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VANESSA DA CRUZ XAVIER Endereço: RUA IPÊ AMARELO, 677, 

JARDIM DOS IPES, 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 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: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 13/11/2018 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 

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. Barra do 

Bugres - MT, 9 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 
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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 019/2018/DF - Tornar público o RESULTADO FINAL dos 

aprovados no Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de 

Nível Médio, cuja provas foram realizadas no dia 22/09/2018, pela ordem 

de classificação.

* O Edital n° 019/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. G. (AUTOR(A))

R. M. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. B. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000539-83.2018.8.11.0050. AUTOR: LUCIANE MATTOS GIL RÉU: 

LEANDRO PATRON BIUDES Vistos, etc. 1. Processe-se em segredo de 

justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de custas, gratuita na esteira 

do disposto no art.98 e seguintes do CPC. 2. Atenta às condições 

pessoais do alimentante e dos /alimentados, arbitro os alimentos 

provisórios em 40% do salário mínimo, em virtude da prova do parentesco, 

devidos a partir da citação, devendo ser depositados em conta indicada 

pela autora, ou mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada 

mês. 3. O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 

(dez) de cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, 

sendo devido a partir da citação do requerido. 4. Oportunamente, 

DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 24 de outubro de 2018, às 

13h50min a se realizar no Centro Judiciário de Conciliação. 5. Cite-se o réu 

e intime-se o (a) autor(a) e requerido(a) a fim de que compareçam ao ato, 

acompanhados de seus advogados, independente de intimação pessoal, 

importando a ausência em extinção e arquivamento do processo e a 

daquele em confissão e revelia. 6. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o Réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e prolação de 

sentença. 7. Ciência ao Ministério Público. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 24.09.2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000490-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. S. (AUTOR(A))

L. B. D. S. (AUTOR(A))

E. B. D. S. (AUTOR(A))

L. G. D. S. S. (AUTOR(A))

M. R. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000490-42.2018.8.11.0050. AUTOR(A): SARA BONFIM DA SILVA, 

EDUARDO BONFIM DA SILVA, LEONARDO BONFIM DA SILVA, LUCIANA 

GOMES DA SILVA SOUZA RÉU: JEREMIAS BONFIM DA SILVA Vistos, etc. 

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

indicar seu endereço atualizado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III, §1º do CPC, diante da impossibilidade de contato 

pessoal com a requerente. 3. Ausente a manifestação, certifique-se. 4. 

Após, façam os autos conclusos. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de setembro de 2018. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16921 Nr: 670-32.2005.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR DA COSTA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANA POLICARPO MOITA - 

OAB:4860 OAB/PI

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de sua prisão preventiva 

e determino:a)O cumprimento do mandado de prisão no endereço 

declinado às fls. 631, bem como sua intimação para, no prazo de 05 

(cinco) dias, constituir novo advogado e, em caso de inércia, a 

advertência que será nomeado em seu favor a Defensoria 

Pública;b)Solicite-se a devolução da carta precatória expedida às fls. 483 

devidamente cumprida, bem como determino que a Secretaria certifique 

eventual cumprimento;c)Expeçam-se as cartas precatórias, conforme 

requerido às fls. 624, bem com depreque-se a oitiva das testemunhas 

residentes fora da Comarca. CUMPRA-SE conforme o requerido com 

urgência, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96609 Nr: 458-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVERTON EMIDIO DOS SANTOS, Cpf: 

01618706195, Rg: 18137008, Filiação: Edvaldo Antero dos Santos e Irene 

Emidio dos Santos, data de nascimento: 21/08/1988, brasileiro(a), natural 

de Juína-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 65 99673 3589. 

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...Vistos etc... Tendo em vista a concordância da 

Defesa em relação a manutenção das medidas protetivas, confirmo-as e 

julgo procedente com resolução do mérito, mantendo as medidas 

protetivas já deferidas pelo Juízo. Intime-se o requerido, pessoalmente, 

acerca desta sentença, advertindo-o que o seu descumprimento pode 

caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e para se 
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manifestar acerca da devolução dos bens. Em caso de inércia, considero 

que já foram devolvidos e determino o arquivamento dos autos. Expeça-se 

o necessário, cumpra-se a CNGC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24958 Nr: 1595-57.2007.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A COSTUREIRA MODAS LTDA, SERGIO EMIDIO 

GIORDANI, MARCELO ANTONIO GIORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A COSTUREIRA MODAS LTDA, CNPJ: 

04886273000136, Inscrição Estadual: 13.207.562-8, atualmente em local 

incerto e não sabido SERGIO EMIDIO GIORDANI, Cpf: 29741670982, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MARCELO 

ANTONIO GIORDANI, Cpf: 03420668970, Rg: 32.582.976-7, Filiação: Sergio 

Emidio Giordani e Devina Fastina Giordani, data de nascimento: 

20/09/1980, brasileiro(a), natural de Dois Vizinhos-PR, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A COSTUREIRA MODAS 

LTDA, SERGIO EMIDIO GIORDANIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000555/07-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2006

 - Valor Total: R$ 18.899,67 - Valor Atualizado: R$ 17.181,52 - Valor 

Honorários: R$ 1.718,15

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos 1.Analisando os autos, verifico que 

não há notícias acerca do paradeiro da parte requerida, uma vez que 

conforme certidões de fls. 09,21,.47, o mesmo não foi encontrado nos 

endereços indicados bem como não há informações sobre sua atual 

localização.2.Assim, com fundamento no art.256, II do CPC, CITE-SE a 

requerida via edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art.257, III, 

CPC. 3.Nessa hipótese, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida 

citada por edital, a Defensoria Pública.4.Dê-se vistas ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.5.Em seguida, manifeste-se o 

autor em 05 dias.6.Após, façam os autos conclusos.7.Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

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, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87500 Nr: 398-18.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GILBERTO HAMMES, HELENA 

SOUZA THEVES, VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 15h20min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89901 Nr: 1710-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL BELO RIBEIRO DE ALMEIDA, 

ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº 89901

Vistos, etc.

1. Diante da arguição do Defensor Público às fls. 393/394 acerca da 

possível incompatibilidade da tese de defesa, nomeio para promover a 

defesa do réu RONIEL BELO RIBEIRO DE ALMEIDA, na Sessão Plenária do 

Júri a d. advogada, Dra. MARINALVA RAMOS RODRIGUES, OAB/MT 

12462, fone (065)99694-3661.

2. Intime-se o defensor dativo para manifestar anuência quanto a 

nomeação, em seguida REMETAM-SE os autos à Defensora Pública para 

que promova a defesa do outro réu ROCKSIONELES SILVA DOS SANTOS.

Tendo em vista a impossibilidade da continuação da sessão plenária de 

14/09/2018, REDESIGNO a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, para o dia 

23 de NOVEMBRO DE 2018, às 08h00min.

 2 - INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local, observando-se que é 

dispensável intimar as testemunhas que residem em outra comarca, sendo 

ônus da parte a apresentação delas se pretender-lhes a oitiva.

3 - DESIGNO o dia 30 de outubro de 2018, às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT), para o sorteio dos jurados (art. 433, CPP).

4 - NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública (art. 

432, CPP). No sorteio dos jurados deverão ser observados os 

impedimentos do art. 448. CPP e art. 449, CPP.

5 - CONVOQUEM-SE os Jurados sorteados, observando-se o disposto no 

art. 434, CPP.

6 - PROVIDENCIE-SE cópia da pronúncia e do presente relatório para no 

dia da sessão, ser repassado aos jurados, em obediência ao art. 472, 

parágrafo único, do CPP.

7 - Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa do acusado.

8 - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de outubro de 2018.

 PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99593 Nr: 1817-39.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Vistos, etc.

ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fl. 24/25 pela Ilustre representante do MPE.

Diante a manifestação ministerial, DESIGNO audiência para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 13h30min.

Ciência ao MPE.
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CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1747 Nr: 1611-89.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ BARRETO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JOÃO VICENTE BARRETO DA COSTA - OAB:28.218 

RS, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, SINCLAIR 

BOMBASSARO - OAB:13950 RS, VINICIUS STELLA - OAB:77.626

 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 as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28479 Nr: 1891-45.2008.811.0050

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/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 patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28558 Nr: 1969-39.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINO INDUSTRIAL LTDA, RINOPLAST DO 

BRASIL INDUSTRIA DE PLÁSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MARIN JÚNIOR - 

OAB:6.253-SC, ARNO ROBERTO ANDREATTA - OAB:7537/SC, DIONEI 

SCHIMANSKI - OAB:26.273, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, MICHEL LUCIANO CASAGRANDE - OAB:11.946-B-SC, 

TATIANE BONATTI SCHIMANSKI - OAB:19050/SC

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 102419 Nr: 3191-90.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROGÉRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT

 Vistos,

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 09 de outubro de 2018, 

às 13h15min.

 Intimem-se o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública/Defesa.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 03 de setembro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96569 Nr: 437-78.2018.811.0050

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95658 Nr: 5104-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios infringentes opostos 

pela parte requerida (embargante), e no mérito lhes dou provimento parcial 

para reconhecer a omissão apontada na decisão embargada (f. 184), e, 

em juízo de cognição sumária, de acordo com a fundamentação alhures, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do CPC.Determino seja dado cumprimento à 

decisão de f. 184.Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via 

DJE.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA BASSANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000020-45.2017.8.11.0050 Nome: ELIEL CHERUBIM BARBOSA Endereço: 

Av. Belo Horizonte, 69, NW, Jardim das Palmeiras, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Endereço: PRAÇA GENERAL GENTIL FALCÃO, 

108, 13 Andar, Conj. 132, Brooklyn, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04571-150 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a 

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

petição da parte AUTORA. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 09 de 

Outubro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89219 Nr: 1320-59.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MEDINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

de saúde, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

____08___/____08____/__201_9____, às _____13___h__30_____min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 8 de outubro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 41/2018-CVerdeCaroline Schneider Guanaes Simões, Juíza 

de Direito Diretora do Foro, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da Lei, etc.CONSIDERANDO o afastamento do servidor Leonésio 

Gonsalves de Resende, Gestor Judiciário da 2ª Vara desta Comarca, 

durante o período de 16 a 22/10/2018, decorrentes de compensatórias em 

direito adquirido;     CONSIDERANDO que o referido Gestor indicou o 

servidor Deumari Fraga da Silva, Técnico Judiciário, matrícula 4039, para 

substituí-lo durante seu afastamento;RESOLVE:Art. 1.º DESIGNAR o 

servidor Deumari Fraga da Silva, Técnico Judiciário, matrícula 4039, para 

exercer a função de Gestor Judiciário Substituto na 2ª Vara da Comarca 

Campo Verde , sem ônus para o Poder Judiciário, no período de 16 a 

22/10/2018, durante o afastamento da titular.Art. 2º. Publique e cumpra-se, 

remetendo o expediente correlato ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.     Campo 

Verde, 09 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito Diretora do Foro      table

 PORTARIA N. 41/2018-CVerde

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO o afastamento do servidor Leonésio Gonsalves de 

Resende, Gestor Judiciário da 2ª Vara desta Comarca, durante o período 

de 16 a 22/10/2018, decorrentes de compensatórias em direito adquirido;

 CONSIDERANDO que o referido Gestor indicou o servidor Deumari Fraga 

da Silva, Técnico Judiciário, matrícula 4039, para substituí-lo durante seu 

afastamento;

RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR o servidor Deumari Fraga da Silva, Técnico Judiciário, 

matrícula 4039, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto na 

2ª Vara da Comarca Campo Verde , sem ônus para o Poder Judiciário, no 

período de 16 a 22/10/2018, durante o afastamento da titular.

Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo o expediente correlato ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Campo Verde, 09 de outubro de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000308-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BALDI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB - CREDIAUC/SC (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INEIDE APPEL WILSKE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000308-53.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: $56,906.55 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB - 

CREDIAUC/SC Endereço: Rua Doutor Maruri, 1573, Centro, CONCÓRDIA - 

SC - CEP: 89700-000 POLO PASSIVO: Nome: INEIDE APPEL WILSKE 

Endereço: Rua Teresinha, 205, Junto SMEC - Secretaria Municipal de 

Educação e C, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nos Termos 

da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, 

emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento CAMPO VERDE, 9 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76758 Nr: 1722-79.2013.811.0051

 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: Ivanilson Vieira Barrado

 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 A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79991 Nr: 351-46.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cherdoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiciano Delmondes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os preentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, juntar nos autos o 

comprovante de pagamento de diligência do Oficial de Justiça, tendo em 

vista que não acompanhou o petitório protocolado em 05/10/1018, 

conforme ali consta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29742 Nr: 3811-17.2009.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Pavinato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o 

local onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e 

permitir a remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6627 Nr: 981-88.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Paulo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comid Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Carvalho 

Alberini - OAB:OAB/DF21.242, Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Ricardo Guilhen 

Melo - OAB:4.856/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o 

local onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e 

permitir a remoção aos seus cuidados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82501 Nr: 2194-46.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerisvaldo Teixeira Morais

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

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

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

OAB:3056/MT

 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.: 117147 Nr: 5908-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono a parte Autora, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e 

informar o novo endereço, da parte Requerido, requerendo o que entender 

de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131311 Nr: 6458-04.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elionardo Pereira Lopes, Francisco Alves de 

Souza, Miguel Bispo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O, 

Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente a guia de diligência para que o mandado seja distribuído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 7201-14.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, Celia 

Salvadora Rodrigues Paes Garcia, Diego Rodrigues Garcia, João Gilberto 

Garcia

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139153 Nr: 10464-54.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Luciana Gasparetto 
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Prestes Bender, Rodrigo Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova o recolhimento das custas necessárias ao recebimento e 

processamento da presente carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138058 Nr: 9834-95.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133237 Nr: 7506-95.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Cassia Thereza 

Monteiro Godoy Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

recolha a guia para o desentranhamento do mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133235 Nr: 7504-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Luciana Gasparetto 

Prestes Bender, Rodrigo Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

recolha a guia para o desentranhamento do mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138013 Nr: 9826-21.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Luis Pires-ME, Laerte Geraldino Borges, 

Josiana Marinho Borges

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto a certidão do oficial de justiça, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83627 Nr: 3025-94.2014.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Izabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME, Luciano Brito de 

Aquino, Valmor Antônio Passini, Valdeci Carlos dos Santos, Luciano 

Correia Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida, especificamente por não ter encontrado um 

dos requeridos, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21102 Nr: 3417-78.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celsio Schenkel, Euclésio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte executada para manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração de fls. 198/200, no prazo legal. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142989 Nr: 1746-34.2018.811.0051

 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: Jucimar Arcena Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Ferreira dos Santos - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerente na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO de ref. 24. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119897 Nr: 1115-27.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludmila Julia Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:86.844/MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440/MG

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83236 Nr: 2757-40.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocelei de Jesus Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora da sentença de folhas 70/76verso: "... Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, com fulcro no 

artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO do MÉRITO.

 CONDENO à requerente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 3º e §4º, III, do NCPC. Contudo, em face à concessão 

de justiça gratuita à autora suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC. PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde – MT, 08 de agosto de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153444 Nr: 5870-60.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Scamatti, Olivio Scamatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MARTINS MEDEIROS - 

OAB:274675, JULIAINE PENHARBEL MARIOTTO MARCUSSI - 

OAB:210357, MÁRCIO ANTÔNIO MANCÍLIA - OAB:199688, MARIA 

CRISTINA ZAUPA ANTÔNIO - OAB:214699, RAFAEL SERRA OLIVEIRA - 

OAB:285792, ROBERTO BAFFI CEZARIO DA SILVA - OAB:199688

 Autos n° 5870-60.2018.811.0051 (153444)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha ITALO CELSO MACUCCI 

para realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 17h15min.

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, 8 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010708-80.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

GELOCI ROQUE GELESKI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE SOUZA E SILVA PIMENTA (EXECUTADO)

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 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 para se manifestar acerca da 

carta precatória devolvida id. 13841404, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento. É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 9 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000078-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO SOARES SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, requerendo, portanto, a extinção da ação (ID 1566673). A 

parte Exequente, por sua vez, pugna pelo levantamento do valor 

depositado e o arquivamento do feito (ID 15684815). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 09 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001239-56.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Tendo em 

vista que a parte Requerida apresentou contestação (ID 15114574), 

intime-se o Requerente para, querendo, manifestar, em 05 (cinco) dias. 

Com a resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e, em seguida, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Considerando o pedido de informações do 

Agravo de Instrumento nº 1000412-52.2018.8.11.0051, nesta data, 

promovo a juntada aos autos das respectivas informações. No mais, 

aguarde-se em Cartório a decisão da Turma Recursal Única. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 09 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000053-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

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 para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida id. 11779319, devendo indicar o atual 
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endereço da parte requerida no prazo de 5 dias, sob pena de 

arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 01 de janeiro de 

2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000888-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO DA CRUZ (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 que se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça id. 

11869663, devendo indicar o atual endereço do requerido no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 9 de outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de 

França Barcelos Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (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 que se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça id. 

12011866, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 9 

de outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos 

Técnico Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000345-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000345-80.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 15524261. O Exequente, por 

sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

15587247). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 115524261) em favor da 

exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15587247. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000772-77.2018.811.0051 Polo Ativo: LUCIANA MARIA LOPES Polo 

Passivo: AVON COSMETICOS LTDA Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo da petição juntada aos autos (Id 

14601803), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo 

e como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de outubro de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55830 Nr: 1724-13.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONEOR DE DEUS DA SILVA, Rg: 

12323934, Filiação: Carminha Alves de Souza e Euclides de Dues da Silva, 

data de nascimento: 16/04/1974, brasileiro(a), natural de Campo Alto-MG, 

convivente, pedreiro, Telefone 66 9721-4981. 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.O MINISTÉRIO PÚBLICO, com base no Inquérito Policial nº 

183/2016, denunciou DIONEOR DE DEUS DA SILVA, qualificado à fl. 5, 

como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 147, caput, ambos do 

Código Penal, c/c art. 5º, inciso III, da lei 11.340, na forma do artigo 69, do 

Código Penal.Manifestações ministeriais pela procedência da denúncia no 
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delito de lesão corporal e absolvição do acusado no crime de 

ameaça.Manifestações da Defesa pela improcedência do crime de 

ameaça.Relatei. Fundamento e Decido.Não há preliminares a serem 

apreciadas.A materialidade do delito restou demonstrada pelos seguintes 

documentos: auto de prisão em flagrante de fls. 10;boletim de ocorrência 

policial de fls. 20/21; termo de representação de fls. 22;e laudo pericial de 

fls. 21/33.A autoria também resta comprovada.A vítima, embora não tenha 

sido ouvida em juízo, em fase inquisitiva asseverou desde os 14 anos de 

idade convive o suspeito e que a relação tem por volta de 10 anos e 

durante esse período já havia sido ameaçada e agredida diversas vezes 

por ele. Que seu amasio chegou em casa embriagado e agrediu 

novamente e que conseguiu ligar para a cunhada e ela foi até a residência 

deles.A testemunha Jabes Raoni Sturm Aroca, em juízo, declarou que 

foram solicitados pela testemunha que é conhecida da vítima e nós fomos 

até a casa dessa testemunha onde a vítima se encontrava e 

acompanhados da vítima fomos até a residência dela. O suspeito já se 

encontrava no local do lado de fora da residência. Não ofereceu 

resistência e também não quis se pronunciar (...). A vítima falou que 

agrediu ele com soco na região da face. Nada se recorda sobre a 

ameaça.O réu foi declarado revel em audiência. Com efeito, o conjunto 

probatório é firme, estreme de dúvidas, quanto ao delito de lesões 

corporais em âmbito doméstico.Todavia, o mesmo não se pode dizer da 

ameaça, posto não restou caracterizada sua ocorrência.Diante do 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

o réu DIONEOR DE DEUS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO da 

imputação do artigo 147 do Código Penal, com fundamento, no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. Passo a dosar a pena.Artigo 129, 

§ 9º, do Código PenalNão vislumbrando elementos de dosimetria para além 

do tipo penal, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção.O 

regime inicial é o aberto.Deixo de aplicar as disposições do artigo 44, por 

em decorrência da violência (inciso I, última parte).Aplico ao condenado o 

sursis do artigo 77 do Código Penal, suspendendo a pena, em por 2 (dois) 

anos.Nos termos do artigo 78 do Código Penal fixo as seguintes 

condições:1 – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar 

suas atividades, pelo prazo de 02 (dois) anos;2 – Pagamento de R$ 

1.000,00 (mil) reais destinado ao FUNAJURIS, podendo ser parcelado em 

até 4 (quatro) vezes.Todavia, tendo em vista o pagamento da fiança (fls. 

27), no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, deve-se abater referido 

valor e ser convertido ao FUNAJURIS (artigo 336 do Código de Processo 

Penal). Com o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do(a) réu(ré) no rol 

dos culpados, expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena, 

comunique-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal e ao 

Instituto de IdentificaçãoPRIC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Isadora Maria de Souza 

Brito, digitei.

Canarana, 06 de setembro de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58342 Nr: 3092-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Moreira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:12971/MT

 Tendo em vista a devolução da carta precatória de interrogatório do 

acusado, impulsiono os autos às partes para manifestações, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41207 Nr: 2525-65.2012.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VANGUARDA NORTE AS, 

Naila Dinis Ribeiro Croft, Marcos Dinis Ribeiro, Paula Dinis de Ávila, Maria 

Célia Dini de Ávila, Alice Dinis de Ávila, Gasparina Pereira, MASAMI 

NAKANO, HIDEKO NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Diniz de Ávila - 

OAB:131.432, David Israel Ramos - OAB:161206

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Canarana - MT, 1 de outubro de 2018.

Técnica Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000325-58.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIVAL SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Considerando a informação da 

certidão do Oficial de Justiça ( ID 15826901), nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado do polo ativo, para que providencie a complementação da 

Diligência do Oficial de Justiça, que perfaz o valor de R$ 103,60 (cento e 

três reias e sessenta centavos).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vilas Boas (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, para o efetivo cumprimento do mandado de citação intimação ( ID 

15538866), devendo a guia 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53585 Nr: 474-42.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Lopes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edmilson Lopes 

Neves, aduzindo, em síntese, contradição na r. decisão embargada, para 

cumprimento integral da sentença condenatória, com o devido abatimento 

de 4 (quatro) salários mínimos já pagos.

 2. Ministério Público manifestou pelo desacolhimento dos embargos de 

declaração.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 
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embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43512 Nr: 2434-38.2013.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Paulo Nogueira da Silva, Elismar Pires 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Edson Rocha - OAB:3669-A

 . Fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, ao do que dispõe o artigo 33, §2°, “c” do Código Penal. 

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena 

privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à 

comunidade e limitação de fim de semana, em benefício de uma entidade 

social, a ser definida em execução penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53545 Nr: 448-44.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÕES RIBEIRO, Maria Helena de Almeida 

Simões, Jota Agropecuária e Empreendimentos Ltda, JOSÉ SIMÕES 

RIBEIRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:OAB/MT 13.594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO 

FILHO - OAB:OAB/MT 13.595, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Verifico que o recurso manejado por José Simões Ribeiro, José Simões 

Ribeiro Júnior, Maria Helena de Almeida Simões, Jota Agropecuária 

Empreendimentos Ltda., preenche os requisitos de admissibilidade, vez 

que se trata da via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão 

recorrida (art. 581, IV, do CPP), tendo sido interposto no prazo legal 

(tempestividade) de 05 dias (art. 586 do CPP) e foi orquestrado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 578 do CPP), razão pela 

qual RECEBO o recurso em sentido estrito pro et contra de fls. 326/327, 

com o efeito que lhe é inerente (art. 584, § 2º, do CPP), concedendo vista 

dos autos à parte recorrente pelo período de 02 (dois) dias para que junte 

suas razões, devendo a escrivania franquear os autos à parte recorrida 

por igual prazo, nos moldes do art. 588, caput, do CPP.

2. Oferecida as razões e contrarrazões das partes, ou certificado o 

decurso do prazo sem que tenham sido juntadas, faça conclusos os 

autos, oportunidade em que farei novo juízo de admissibilidade recursal, 

bem como decidirei quanto à reforma ou sustentação do decisum 

hostilizado (art 589 do CPP).

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28002 Nr: 1874-67.2011.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Alves Siqueira - 

OAB:14311-A/MT, Bruno Coutinho Destro - OAB:21302/0, Diego 

Antônio Martins - OAB:20429/A, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B, Marcel Alexandre Lopes - OAB:2.273 OABMT

 Considerando a solicitação do petirório de fls. 764, nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na pessoa de seu 

Procurador Ailton Alves Siqueira, Bruno Coutinho Destro, Diego Antônio 

Martins, Márcio Rogério Paris, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, bem como, cientifique-se acerca do teor da r. decisão 

prolatada em 28/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 16354 Nr: 2055-10.2007.811.0029

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Nunes da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir Signato de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE o requerente, para, no prazo de dez dias, juntar comprovante 

de pagamento de custas e despesas processuais.

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.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-85.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA LEMOS (REQUERENTE)

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

GILSON MEDEIROS OTEIRO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 8010024-85.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. De plano, verifico 

que a parte Autora deixou de comparecer à audiência designada e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório”. Assim, 

tendo em vista a ausência da parte Reclamante, quando da realização da 

Audiência de Instrução e Julgamento, mesmo intimada para a realização 

desta, JULGO EXTINTO o presente processo, sem julgamento do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. E, ainda, 

considerando que não houve comprovação de que a ausência decorreu 

de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte Reclamante 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE "Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em 

custas.", não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Devidamente 

quitadas as custas processuais e transitada em julgado, ao arquivo, com 

as baixas, anotações e demais formalidades. Neste sentido, esclareço 

que a da desistência do pedido originário, obsta o prosseguimento do 

pedido contraposto. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 15 de julho de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010350-79.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CANARANA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes com a finalidade de intimar o Polo Ativo, para 

efetuar o pagamento das custas, a que foi condenado como se vê na r. 

sentença e cálculo constante no ID do documento: 15209871, no prazo de 

05 (cinco) dias. Canarana-MT, 09 de outubro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-67.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

09 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000913-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JANE CLAYDE NOBRE CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000961-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DONIZETE DE PAULA (REQUERENTE)

CELSO ANTONIO PASCHOALATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PIRES DE ARAUJO (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 ato deprecado, 

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: 1000976-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

IVA JOSE DE GODOY MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (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 a parte 

autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o 

dia 03/12/2018, às 16:00 horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos 

Guimarães/MT, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000796-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104881 Nr: 1855-32.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Samir da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO SAMIR DA SILVA PINTO, Cpf: 

43236618191, Rg: 0859878-9, Filiação: Dídima da Silva Pinto e Francisco 

de Paula Pinto, natural de Chapada dos Guimarães-MT, 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. Para que CUMPRA AS MEDIDAS PROTETIVAS deferidas 

em favor da vítima e abaixo transcritas, devendo elas serem observadas 

até determinação em contrário.

Sentença: CONCLUSÃO. I. DIANTE DO EXPOSTO, determino que Paulo 

Samir da Silva Pinto submeta-se às seguintes medidas protetivas: (a) 

proibição de contato e aproximação com a ofendida, ou com testemunha 

dos fatos por qualquer meio de comunicação, estabelecendo-se o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; (b) a proibição de 

frequentar a casa e o trabalho da vítima a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da agredida; I.I. Deixo de apreciar as demais medidas 

protetivas em razão de inexistir provas nos autos. II. Atente-se, por 

derradeiro, que o descumprimento das disposições acima transcritas 

ensejará ao respectivo transgressor em PRISÃO PREVENTIVA. III. A 

ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao 

agressor, sem prejuízo da intimação do advogado constituído, nomeado ou 

do defensor público (art. 21, Lei n. 11.340/2006).IV. O agressor deverá 

ser intimado pessoalmente acerca das medidas a serem cumpridas, bem 

como alertado para o fato de que o descumprimento de uma ou mais das 

medidas impostas poderá implicar na sua prisão preventiva ou 

permanência desta, nos termos do artigo 20 da referida lei. V. 

Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei n.º 11.340/2006, 

cientifique-se o douto representante do Ministério Público, possibilitando, 

assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes. VI. Atentem-se os 

Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto às diligências legais, de que a 

ofendida não poderá, em hipótese alguma, entregar intimação ou 

notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei n.º 11.340/06). VII. 

Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, cientificando-lhe do 

teor da presente decisão. VIII. Cumpridas todas as diligências 

determinadas acima, aguarde-se a chegada do inquérito policial e, com a 

chegada dele, extraia-se cópia das peças principais e junte-as ao 

inquérito. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. IX. 

Intimem-se. X. Autos em Segredo de Justiça conforme enunciado nº 34 do 

FONAVID. XI. Cumpra-se com a máxima urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 319 de 750



Chapada dos Guimarães, 04 de outubro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77033 Nr: 3330-28.2015.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Leonardi Benedito de Moraes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO LEONARDI BENEDITO DE 

MORAES SAMPAIO, Cpf: 00172927196, Rg: 1320028-3, Filiação: Benedito 

Domingos Sampaio e Luiza de Moraes Sampaio, data de nascimento: 

27/11/1980, brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, 

solteiro(a), agricultor/autônomo, Telefone 6533013305. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SANDRO 

LEONARDI BENEDITO DE MORAES SAMPAIO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE RESULTA EM IMPUTAÇÃO DE 

DÉBITOS OU COMINAÇÃO DE MULTA, TEM EFICÁCIA DE TÍTULO 

EXECUTIVO, NOS MOLDES DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO 3º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NOS TERMOS DO ARTIGO 289, INCISO VIII, 

DA RESOLUÇÃO N. 14/2007., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 11496/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/05/2015

 - Valor Total: R$ 19.707,35 - Valor Atualizado: R$ 17.915,77 - Valor 

Honorários: R$ 1.791,58

Despacho/Decisão: Vistos etc.1. Recebo a petição inicial e determino (na 

seguinte ordem):I – Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades 

previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;II – Penhora, se não for paga 

a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III – 

Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – Registro 

da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 

(LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o 

cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O 

Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do Executado; ou se a data for 

omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à 

agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 

(quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por 

oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado na sede 

do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação da Exequente, o nome do devedor e do 

corresponsável, a quantia devida, 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.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que 

trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer 

bem do Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente 

impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80).5. Consigne-se no mandado 

que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o Juízo, é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária 

ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da LEF).6. Para o 

caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

exequendo atualizado.7. Defiro os benefícios do Art. 172, § 2º, 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 04 de outubro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18713 Nr: 1379-77.2007.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani de Souza Sum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198 - MT, JOSE DE DEUS LIMA - OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANI DE SOUZA SUM, 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: Da análise dos autos, observa-se que a parte executada 

efetuou o pagamento do débito tributário, desta feita, julgo extinto o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da 

quitação do débito.Condeno a parte executada nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.Em sendo o caso, proceda-se a baixa de 

eventuais penhora(s) e/ou restr ição(ões) existentes nos 

autos.Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processua is  dev idas  pe la  par te  executada.Pub l ique-se . 

Intimem-se.Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este 

seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os 

autos.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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 05 de outubro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 296-21.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Edgar Firmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Melo Leão, José Eurípedes 

Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, tendo em vista a tentativa 

frustrada de penhora "on line".

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110441 Nr: 4182-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adil Rondon da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 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.: 73057 Nr: 1558-30.2015.811.0024

 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: MICHAEL KASSYO BRILHANTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista já ter transcorrido o prazo 

soliciado pela parte ré, impulsiono os autos a fim de intimar novamente a 

requerida para manifestação acerca da proposta de honorários periciais, 

salientando que o presente feito se trata de processo eletrônico do PEA - 

APOLO ELETRÔNICO, sendo desnecessária a diligência em cartório para 

retirada de cópias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 108753 Nr: 3476-64.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Mendes do Nascimento, Tarcisio de 

Souza Gonçalves, Roger Pinheiro da Dilva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Jose Noga - 

OAB:OAB/MT 3.830

 Vistos, etc.

 I. Considerando a Certidão do Sr. Oficial de Justiça (ref. 26), devolva-se a 

missiva ao juízo de origem, com as baixas e anotações que se fizerem 

necessárias, sem o devido cumprimento.

 II. Expeça-se o necessário.

 III. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109225 Nr: 3634-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando o Of. Nº 113/2018 da Defensoria Pública informando que a 

Dra. Janaína Yumi Osaki estará ausente da Comarca nos dias 22 a 31 de 

outubro de 2018, redesigno o presente ato para o dia 07 de novembro de 

2018, às 15h30min.

 II. Intimem-se/requisite-se na forma da decisão anterior.

III. Intime-se o Assitente de Acusação.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66184 Nr: 1935-35.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BISPO DE JESUS

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63432 Nr: 3272-93.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etevaldo Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Jovenal Souza de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 61854 Nr: 1639-47.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clessi Fatima da Costa Melo Moreira, GVCMM

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42200 Nr: 197-80.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edessandra Alves de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35558 Nr: 1475-87.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Ana Vogivoda Pereira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34659 Nr: 474-67.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Correa de Oliveira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32886 Nr: 2214-94.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dierça Mendes Camargo

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31991 Nr: 1383-46.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Alves do Bondespacho

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30037 Nr: 248-96.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezaltina Elizeth da Cruz

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 22080 Nr: 203-92.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio de Almeida

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21397 Nr: 2018-61.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo dos Santos Leque

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20896 Nr: 1530-09.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cássia de Figueiredo Araújo

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20469 Nr: 1092-80.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Ferreira dos Anjos Neto

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16333 Nr: 916-72.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzira Lara Macedo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR JOSE DO CARMO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado do requerente pelo DJE, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o depósito de 

diligências do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando os autos à Guia de 

Recolhimento. Chapada dos Guimarães, 9 de Outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000621-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES (EXECUTADO)

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado do requerente pelo DJE, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o depósito de 

diligências do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando os autos à Guia de 

Recolhimento. Chapada dos Guimarães, 9 de outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000629-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARTINS (EXECUTADO)

ADRIANA MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado do requerente pelo DJE, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o depósito de 

diligências do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando os autos à Guia de 

Recolhimento Chapada dos Guimarães, 9 de outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) I SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65615 Nr: 1455-57.2014.811.0024

 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: Terezinha Rodrigues de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:PF/MT 1526582

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28.11.2018, às 

14h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36452 Nr: 3190-04.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Pascoal Nunes Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CELSO PASCOAL 

NUNES RONDON, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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 
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CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33087 Nr: 2348-24.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mauro Gonçalves Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ MAURO 

GONÇALVES DORILEO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33148 Nr: 2409-79.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilza Nepuneceno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DILZA 

NEPUNECENO DE OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32585 Nr: 1971-53.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique F. G. Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SÉRGIO 

HENRIQUE F. G. CARVALHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 40487 Nr: 2717-47.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luiz Arnaud Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ESPÓLIO DE LUIZ 

ARNAUD AGUIAR, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37148 Nr: 3758-20.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia F. Freitas Siplaki - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA LÚCIA F. 

FREITAS SIPLAKI, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37448 Nr: 3990-32.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Hirooka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SILVANA 

HIROOKA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 20, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33018 Nr: 2291-06.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Chesman Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ROGÉRIO 

CHESMAN GONTIJO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 40396 Nr: 3109-84.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIO VARGAS, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 35588 Nr: 2949-30.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Campos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ANTONIO 

CARLOS DE CAMPOS SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as custas 

processuais devidas pela parte executada.
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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.: 35759 Nr: 2984-87.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Jean Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ALYSON JEAN 

BARROS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32854 Nr: 2196-73.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Fernades dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DIRCE 

FERNANDES DOS REIS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 35684 Nr: 3005-63.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Tomiko Hiraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ALICE TOMIKO 

HIRAGA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 35600 Nr: 2942-38.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelina Nunes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra AVELINA NUNES 

DE FIGUEIREDO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36665 Nr: 3373-72.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildete Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GILDETE BATISTA 

DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.
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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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32845 Nr: 2185-44.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Angelina Vaz Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ANA ANGELINA 

VAZ CURVO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 40240 Nr: 2486-20.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Rodrigues Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOACIR 

RODRIGUES CARVALHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 13, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32710 Nr: 2103-13.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenice Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra VALDENICE 

RAMOS DOS SANTOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33275 Nr: 2455-68.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Siqueira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ SIQUEIRA 

JÚNIOR, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36967 Nr: 3634-37.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Mario de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LUIZ MARIO DE 

AMORIM, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33671 Nr: 2594-54.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodomira Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra TEODOMIRA 

SACRAMENTO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 40611 Nr: 2627-39.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananizio Lino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ANANIZIO LINO 

DOS SANTOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33864 Nr: 2569-41.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlene de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ARLENE DE 

ARRUDA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37122 Nr: 3733-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Guadalupe A. Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA 

GUARDALUPE A. MACIEL, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.
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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 as 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.: 35041 Nr: 2912-03.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orenil Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ORENIL MOREIRA 

DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 40505 Nr: 3115-91.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidio Mendes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LÍDIO MENDES 

MARTINS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33357 Nr: 2481-66.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egina Maria Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra EGINA MARIA 

OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37412 Nr: 3957-42.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Douglas Biancardini Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ROBERTO 

DOUGLAS BIANCARDINI JORGE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 20, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36500 Nr: 3236-90.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Hayame Katayma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CARLOS 

HAYAME KATAYMA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 40901 Nr: 3388-70.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubirajara Perdomo Orrigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra UBIRAJARA 

PERDOMO ORRIGO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36762 Nr: 3462-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani das Graças Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra IRANI DAS 

GRAÇAS FERREIRA DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32800 Nr: 2165-53.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Helena Proença Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SILVANA HELENA 

PROENÇA SOUZA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36335 Nr: 3090-49.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alina Tecla de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ALINA TECLA DE 

OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as custas 

processuais devidas pela parte executada.
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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.: 33193 Nr: 2433-10.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra FRANCISCO 

CAMPOS DE OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32591 Nr: 1972-38.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra AVELINO 

PEREIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32903 Nr: 2233-03.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ 

GONÇALVES DE AMORIM, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33170 Nr: 2398-50.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Rocho Capilé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MIRIAN ROCHO 

CAPILÉ, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33874 Nr: 2578-03.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daphine Adriene Ferreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DAPHINE ADRIENE 

FERREIRA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.
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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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33464 Nr: 2722-74.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Aldo Zangarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DAPHINE ADRIENE 

FERREIRA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33528 Nr: 2695-91.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovino Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOVINO MOREIRA 

DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33264 Nr: 2443-54.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda da S. Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra OLINDA DA S. 

MOREIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32839 Nr: 2179-37.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Gardel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JAIME GARDEL 

DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36840 Nr: 3525-23.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José carlos Pagot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ CARLOS 

PAGOT, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 35749 Nr: 2974-43.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bezerra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ANTONIO 

BEZERRA FILHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33164 Nr: 2395-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grecy Arendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra GRECY ARENDO, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33091 Nr: 2316-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Eloy da Paixão Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ELIETE ELOY DA 

PAIXÃO FREITAS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37083 Nr: 3701-02.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gilka Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA GILKA 

GOMES DE OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 333 de 750



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 as 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.: 33100 Nr: 2321-41.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindelce Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LINDELCE SILVA, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37340 Nr: 3890-77.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porfival Theolino Haver de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra PORFIVAL 

THEOLINO HAVER DE SOUZA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33099 Nr: 2320-56.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra HUMBERTO 

PEREIRA DA MATA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37343 Nr: 3892-47.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra PAULO ALVES DE 

ANDRADE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37523 Nr: 4054-42.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Singulane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra VALDECI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 334 de 750



SINGULANE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 40538 Nr: 2863-88.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroshi Sakakibara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra HIROSHI 

SAKIBARA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32772 Nr: 2135-18.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eulalia Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA EULALIA 

TOLEDO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36686 Nr: 3393-63.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Eloy da Paixão Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA EULALIA 

TOLEDO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36594 Nr: 3320-91.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Aparecido Martins Salamanca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra FERNANDO 

APARECIDO MARTINS SALAMANCA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32908 Nr: 2223-56.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LEONIR PEREIRA 

FREITAS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33656 Nr: 2519-15.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Vieira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOÃO DE SOUZA 

VIEIRA FILHO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 36755 Nr: 3456-88.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra IVALDINO DE 

OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 15, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33355 Nr: 2517-11.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Busnardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra WANDERLEI 

BUSNARDO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33860 Nr: 2565-04.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaura Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra IZAURA MENDES, 

pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.
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Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 35584 Nr: 2961-44.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araydes Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ARAYDES REIS 

DA SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 40239 Nr: 2537-31.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abisail Pinto de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ABISAIL PINTO DE 

SIQUEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33120 Nr: 2337-92.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídia Mercês Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LIDIA MERCÊS 

PAIXÃO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 41229 Nr: 2873-35.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Morro dos Ventos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra HOTEL MORRO 

DOS VENTOS LTDA ME, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33256 Nr: 2439-17.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Izabel Prantel Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA ROSA 

IZABEL PRANTEL PEDROSO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33537 Nr: 2589-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ MARIO 

PINTO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 33415 Nr: 2734-88.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decio Bertrand Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DECIO BERTRAND 

SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 3464-21.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Patrícia Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 30/11/2018 às 9horas, no prédio do fórum local. Diante disso e, 

cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica. Bem como a intimação do advogado do 

requerido para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40587 Nr: 2844-82.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra HELIO NUNES DE 

OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 12, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 37349 Nr: 3898-54.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Julio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 
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OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra PEDRO JÚLIO 

LOPES, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as 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.: 32770 Nr: 2134-33.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Crepaldi OU Maria de 

Lourdes da Silva Crepaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra MARIA DE 

LURDES DA SILVA CREPALDI, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

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.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

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 as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77796 Nr: 273-65.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Cerqueira Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 30/11/2018 às 9h20min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica. Bem como a intimação do advogado do 

requerido para ciência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76116 Nr: 2871-26.2015.811.0024

 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: ANTONIO PESSOA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:OAB/MT 18.652

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestarem quanto ao Laudo médico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 1057-76.2015.811.0024

 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: Estanislau Alcanjo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Lacall da Silva - 

OAB:9457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestarem quanto ao Laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75224 Nr: 2491-03.2015.811.0024

 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: Elzi Martins Alma

 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 parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Laudo médico. 

Encaminhando os autos em carga à Procuradoria Federal para no mesmo 

prazo também, manifestar quanto ao referido laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89896 Nr: 1083-06.2017.811.0024

 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: Diva Rocha Leal da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Laudo médico. 

Encaminhando os autos em carga à Procuradoria Federal para no mesmo 

prazo também, manifestar quanto ao referido laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 78210 Nr: 452-96.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFdS, Aparecida Ferreira dos Santos

 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 parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Laudo médico. 

Encaminhando os autos em carga à Procuradoria Federal para no mesmo 

prazo também, manifestar quanto ao referido laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103835 Nr: 1383-31.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAUBER CAYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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 parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Laudo médico. 

Encaminhando os autos em carga à Procuradoria Federal para no mesmo 

prazo também, manifestar quanto ao referido laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89249 Nr: 838-92.2017.811.0024

 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: RONE COSME BEZERRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Laudo médico. 

Encaminhando os autos em carga à Procuradoria Federal para no mesmo 

prazo também, manifestar quanto ao referido laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88208 Nr: 462-09.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORNÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Laudo médico. 

Encaminhando os autos em carga à Procuradoria Federal para no mesmo 

prazo também, manifestar quanto ao referido laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92573 Nr: 2232-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ROSA DA SILVA CALDAS, Evilázio de 

Cerqueira Caldas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/01/2019, às 10horas, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento do interditando, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 5585-85.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/01/2019, às 10horas, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da requerida, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65001 Nr: 966-20.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamar da Silva Lima, Maria Aparecida de 

Carvalho, Gleide Silva Lima Siqueira, José Diniz Nogueira, J. D. Nogueira & 

Cia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198, Márcia Figueiredo de Sá Oliveira - OAB:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerido Jamar da Silva 

Lima, pela imprensa, para no prazo 15 dias apresentar nos autos o atual 

endereço do seu constituinte, em atenção a cota do MP.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 77/2018-CA

A Exma. Sra. Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de 

Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colider/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

Considerando o Edital nº 12/2018-DF, que designou o dia 21 de outubro de 

2018, para aplicação da prova do Processo Seletivo para Credenciamento 

de Conciliador para o CEJUSC desta Comarca;

Considerando o Edital nº 17/2018-CA, que designou o dia 14 de outubro de 

2018, para a realização do Teste Seletivo para Recrutamento de 

Estagiários desta Comarca;

 RESOLVE:

Art. 1º CONVOCAR os servidores abaixo relacionados para, sob a 

Coordenação do primeiro, auxiliarem na aplicação do teste seletivo para 

recrutamento de estagiários, no dia 14/10/2018, devendo os mesmos 

comparecerem ao local da prova com uma (01) hora e meia de 

antecedência, devidamente trajados.
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Douglas Ferreira Corsini, analista judiciário, matrícula 20448;

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana, analista judiciário, matrícula 33999;

Fernanda Stecca Cioni, analista judiciário, matrícula 22577;

Ana Maria Guimarães, analista judiciário, matrícula 32758;

Neuride Antônia Nunes, analista judiciária, matrícula 21425;

Flávia L. V. de Aquino Monguini, auxiliar judiciária, matrícula 8311;

Nair Santos Rockenbach, auxiliar judiciária, matrícula 4185;

Maria Madalena de Souza, auxiliar judiciária, matrícula 8316.

Art. 2º CONVOCAR os servidores abaixo relacionados para, sob a 

Coordenação do primeiro, auxiliarem na aplicação do teste seletivo para 

credenciamento de conciliador, no dia 21/10/2018, devendo os mesmos 

comparecerem ao local da prova com uma (01) hora e meia de 

antecedência, devidamente trajados.

Douglas Ferreira Corsini, analista judiciário, matrícula 20448;

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana, analista judiciário, matrícula 33999;

Ana Maria Guimarães, analista judiciário, matrícula 32758;

Arnaldo Leite Albuquerque, agente da infância, matrícula 8319;

Art. 3º ANOTE-SE o crédito das horas trabalhadas no sistema de banco 

de horas.

Publique-se, Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como afixando-se 

cópia no átrio do Fórum para conhecimento de todos.

Colíder, 9 de outubro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002209-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. P. C. (ADVOGADO(A))

J. V. A. B. (EXEQUENTE)

B. A. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA ADRIANA ARAUJO BACHIEGA OAB - 010.452.471-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. B. (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da certidão de id. 15821835, bem como, acerca do documento de id. 

14867796, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

COLÍDER, 9 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002250-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ SARTORI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMA. SRA. DIRETORA DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV 

(RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da certidão de id. 15825601. COLÍDER, 9 de outubro de 2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000854-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ADAO GESSI (AUTOR(A))

EDSON BENEDITO LEITE (AUTOR(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

ABNER FORTUNATO RIBEIRO (AUTOR(A))

APARECIDA DE FATIMA GROSSI RODRIGUES (AUTOR(A))

MANOEL CAVEQUIA (AUTOR(A))

ILSON MOREIRA (AUTOR(A))

LUCILEIDE CRISTINA NICASTRO (AUTOR(A))

CLAUDINEIA VIEIRA (AUTOR(A))

JAIME PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

JOSE PAULINO DA CUNHA BUENO SEIDENTHAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000854-40.2018.8.11.0009. AUTOR: ABNER 

FORTUNATO RIBEIRO, APARECIDA DE FATIMA GROSSI RODRIGUES, 

CLAUDINEIA VIEIRA, CLAUDIO ADAO GESSI, EDSON BENEDITO LEITE, 

ILSON MOREIRA, JAIME PEREIRA LIMA, JOSE PAULINO DA CUNHA BUENO 

SEIDENTHAL, LUCILEIDE CRISTINA NICASTRO, MANOEL CAVEQUIA RÉU: 

MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. A alegada hipossuficiência da parte autora 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). 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. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 
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conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, 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. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LEMOS MARTINS (AUTOR(A))

DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI (AUTOR(A))

ILDEFONSO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDRIANE CASSIA CARBONERA (AUTOR(A))

FRANCISCO LINDOMAR DE LIMA DOMINGOS (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JOAO BRANDAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GABRIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE COSTA NEVES (AUTOR(A))

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Colider (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000763-47.2018.8.11.0009. AUTOR: ANTONIO 

CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA, 

DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI, EDRIANE CASSIA CARBONERA, 

FRANCISCO LINDOMAR DE LIMA DOMINGOS, GABRIEL DOS SANTOS, 

ILDEFONSO SOARES DE OLIVEIRA, JOAO BRANDAO DE ALMEIDA, JOSE 

COSTA NEVES, MARA LEMOS MARTINS RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER 

Vistos. A alegada hipossuficiência da parte autora não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). 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. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, 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. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000405-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000405-19.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIOGO DE OLIVEIRA 

RODRIGUES Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, 

ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a parte autora 

em síntese, ter a parte requerida firmado contrato de financiamento 

garantido por alienação fiduciária para aquisição do bem descrito na inicial. 

Porém, afirma estar(em) ela(s) inadimplente(s), constituído em mora desde 

a notificação extrajudicial/protesto. A liminar de busca e apreensão do 

veículo foi deferida (Num. 5559224 - Pág. 1/2). A parte requerida foi(ram) 

citado(s) e o bem apreendido, conforme certidão do oficial de justiça (Num. 

7231374 - Pág. 1). Malgrado a citação da parte requerida, esta deixou 

transcorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento da integralidade do 

débito e/ou apresentar contestação (Num. 14647352 - Pág. 1). II - 

FUNDAMENTAÇÃO O pleito inicial merece acolhimento. II.1 - Da questão 

processual inicial Decreto a revelia da parte requerida, uma vez que, 

devidamente citada(s), deixou(ram) decorrer o prazo sem apresentação 

de defesa. II.2 - Do mérito O feito versa, unicamente, matéria de direito, de 

modo que passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Depreende-se dos autos, que 

as partes firmaram contrato de financiamento, o qual teve como garantia 

em alienação fiduciária o veículo devidamente descrito no petitório inicial. 

Entanto, a parte requerida, já de posse do bem alienado, deixou(ram) de 

pagar as prestações do financiamento, acarretando o inadimplemento 

contratual, motivo pelo qual foi(ram) notificado(s) para purgar o débito, nos 

termos exigidos pelo Decreto Lei 911/69. Contudo, a parte requerida, 

constituída(s) em mora, quedou(ram)-se inerte(s) diante do chamado 

extrajudicial e, posteriormente, em Juízo, apesar de devidamente citada(s), 

não efetuou(ram) o pagamento das prestações em atraso, nem mesmo 

apresentou(ram) defesa. Assim, comprovada a relação jurídica entre as 

partes e a mora da parte requerida, a procedência da ação se impõe, eis 

que cumprido os requisitos do art. 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil pelo autor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e confirmo a liminar, nos termos 

do Decreto-Lei 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Dessa forma, torno sem efeito 

a nomeação e compromisso de fiel depositário. Proceda-se à baixa da 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos 
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termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se houver. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a 

natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do 

serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele 

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado da sentença, oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o autor 

autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de agosto de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001552-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SUELY GALVAO SANTANA LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13HS30MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o 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 advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13HS30MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o 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 advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CUNHA DA SILVA (AUTOR(A))

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

A. L. D. S. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13HS30MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o 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 advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001581-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOSE ALEANDRO DAMASCENO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o 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 advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001610-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DAMIANA DA CONCEICAO DAMASCENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 
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FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o 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 advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001656-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o 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 advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001103-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RUFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, acerca do teor da decisão id. 

15690143, que deferiu a LIMINAR pleiteada, a qual se encontra na íntegra 

no sistema PJE, bem como acerca da designação da Audiência de 

INSTRUÇÃO que se realizará no dia 28/11/2018 às 15h30min. INTIMAÇÃO 

da parte autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo legal, 

devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos 

termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos 

advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas, independentemente de novo 

despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a 

hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002088-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN (ADVOGADO(A))

NOEMI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

TERAPIA DO SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86051 Nr: 3448-20.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE COSTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92140 Nr: 761-02.2015.811.0009

 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: BENJAMIM ISMAEL DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:8048-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81908 Nr: 2911-58.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16.480, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85146 Nr: 2550-07.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87032 Nr: 483-35.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LUIZ FERREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80942 Nr: 1981-40.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA VILLA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88428 Nr: 1649-05.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFRAIM ARTUR DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora, para querendo, manifestar nos 

autos em relação as fls 104-118, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57220 Nr: 1505-36.2011.811.0009

 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: RAIMUNDO ROZENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, a 

ser realizada pelo DRª. LETICIA ROSA, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o 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 advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86286 Nr: 3696-83.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50172 Nr: 887-62.2009.811.0009

 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: FERNANDO APARECIDO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA Banco Bradesco s.a., para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 3.101,52 (Três mil, cento e um reais e 

cinquenta e dois centavos), a que foi condenado. Este valor deverá ser 

lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 1.550,76, para 

recolhimento de guia de custas e R$ 1.550,76, para fins da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 114386 Nr: 3118-47.2018.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAROQUIA PAPA JOÃO XXIII DE COLÍDER, AGNALDO 

AFONSO PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Donizeth Pereira 

de Paula, para tomar ciência da cota ministerial de fls. 26/28, bem como 

para no prazo de 05 dias, juntar aos autos, os documentos solicitados 

pelo Ministério Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84975 Nr: 2365-66.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora, para querendo, manifestar em 

relação as fls 116-122, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52856 Nr: 293-14.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

manifestar acerca dos documentos de fls 275-286 dos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99744 Nr: 1995-82.2016.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1995-82.2016.811.0009 – Código nº. 99744

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor de Claudemir Gomes 

do Nascimento, visando à apuração do crime previsto no artigo 311 do 

Código Penal.

 O Parquet pugnou pelo arquivamento, haja vista não existir nos autos do 

processo elementos suficientes para instauração da ação penal.

Pois bem.

Com razão o nobre presentante do Ministério Público em promover o 

arquivamento dos presentes autos, pois, em análise no feito, constata-se 

a escassez de elementos suficientes acerca da autoria do crime, sendo o 

arquivamento da peça policial medida que se impõe.

À vista do exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, ressalvada a hipótese de 

desarquivamento caso surja novos elementos.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 04 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109531 Nr: 79-42.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR GONÇALVES PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Autos nº. 79-42.2018.811.0009 – Código nº. 109531

Decisão

Vistos, etc.

1. RECEBO os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e 

pela defesa, em seus efeitos legais (art. 597, CPP), sendo eles 

tempestivos, conforme certidão de fl. 275.

2. Considerando que ambos já apresentaram suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT 08 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 980-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARO GOMES DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos nº. 980-93.2007.811.0009 – Código nº. 44116

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos à Defesa para manifestação, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, a respeito das fls. 438/440.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 08 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ANA FRANCISCA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (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: 

1001769-89.2018.8.11.0009 Parte Autora: ANA FRANCISCA GARCIA 

Parte Ré: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de novembro de 2018 às 13h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 346 de 750



Processo Número: 1001770-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (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: 

1001770-74.2018.8.11.0009 Parte Autora: LUZINETE MARIA DA 

CONCEIÇÃO Parte Ré: BANCO INTERMEDIUM S.A. FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 27 de novembro de 2018 às 13h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

BENEDITA PEREIRA DONZELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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: 

1001771-59.2018.8.11.0009 Parte Autora: BENEDITA PEREIRA 

DONZELLIDA Parte Ré: BANCO OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 04 de dezembro de 2018 às 16h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 08 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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: 

1001772-44.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARIA DAS DORES 

FERREIRATDA Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 06 de dezembro de 2018 às 16h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ANTONIO DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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: 

1001773-29.2018.8.11.0009 Parte Autora: JOAQUIM ANTONIO 

DOMINGOSDA Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 11 de dezembro de 2018 às 16h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ANTONIA ELIZA DE LIMA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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: 

1001774-14.2018.8.11.0009 Parte Autora: ANTONIA ELIZA DE LIMA 

DOMINGOSDA Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 13 de dezembro de 2018 às 16h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA SOARES ARAGAO (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: 

1000544-34.2018.8.11.0009 Parte Autora: A.A. DE ALMEIDA - 

COMERCIOA Parte Ré: CLEUSA SOARES ARAGÃO FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 11 de dezembro de 2018 às 13h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE (ADVOGADO(A))

DIEGO CHAVES FREIRE (REQUERENTE)

ANA CAROLINA ROCATTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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: 

1001762-97.2018.8.11.0009 Parte Autora: DIEGO CHAVES FREIRE, ANA 

CAROLINA ROCATTO SILVA Parte Ré: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 13 de dezembro de 2018 às 13h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001754-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA (ADVOGADO(A))

EVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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: 

1001754-23.2018.8.11.0009 Parte Autora: EVALDO PEREIRA DA SILVADA 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 24 de janeiro de 2018 às 13h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

C.INACIO MAXIMO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (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: 

1001764-67.2018.8.11.0009 Parte Autora: C.INACIO MAXIMO - ME - ME 

Parte Ré: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 24 de janeiro de 2018 às 14h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROMINHO APARECIDO ANASTACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRÔNICA PARANÁ (REQUERIDO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001268-38.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROMINHO APARECIDO 

ANASTACIO REQUERIDO: ELETRÔNICA PARANÁ Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 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. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 68/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 18 da CNGC, que dispõe que no ano 

seguinte à correição ordinária deve ser realizado o inventário dos 

processos;

 CONSIDERANDO ainda que em janeiro de 2017 foi realizada correição 

ordinária na Central de Administração e no Cartório Distribuidor de 

Comodoro, consoante Portaria n. 57/2016.

 RESOLVE:

 Art. 1º. Designar o Inventário do Acervo Processual da Central de 

Administração e no Cartório Distribuidor de Comodoro, no período de 

23/10/2018 a 29/10/2018, das 08 às 18 horas (MT).

Art. 2º. Designar os(as) servidores(as) FLAVIO VIOLATO BENTEO, 

Gestor Geral, para secretariar os trabalhos durante a correição nesta 

Comarca.

 Art. 3º. DETERMINAR o encaminhamento do relatório à Corregedoria-Geral 

da Justiça no prazo de 7 (sete) dias, em obediência ao art. 18, §1º, do 

Capítulo 1, seção 2 da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 4º. As autoridades legalmente constituídas, os senhores advogados 

ou qualquer pessoa do povo que tenham reclamações a formular, ficam 

convidados a fazê-las no horário de expediente do Fórum, diretamente ao 

Juiz Diretor do Foro Judicial, que determinará as providências cabíveis.

Art. 5º. Comunique –se ao Ministério Público e a Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil.

 Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Art. 7º. Encaminhe-se cópia da presente a Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

P. R. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE DEOBALD (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

30 da portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi 

citado, razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste 

informando novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81196 Nr: 3586-02.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILHO FERREIRA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Com fulcro no artigo 422 do Código de Processo Penal, determino a 

intimação das partes para que no prazo de cinco dias apresentem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 8 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende.

 Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100489 Nr: 1124-04.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDMFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação:a) DECRETO o 

divórcio do casal CLEUZA DE MELO FEITOSA DE ALMEIDA e JOSIAS 

GONÇALVES DE ALMEIDA;b) DEFIRO a guarda de Ryan Fernandes 

Feitosa de Almeida e Gabriel Hernandes Feitosa de Almeida à requerente 

CLEUZA DE MELO FEITOSA DE ALMEIDA;c) CONDENO o requerido ao 

pagamento de pensão alimentícia no valor de 60% do salário mínimo 

vigente ao tempo de cumprimento da obrigação a dos infantes Ryan 

Fernandes Feitosa de Almeida e Gabriel Hernandes Feitosa de Almeida. 

Defiro o direito de visitas de forma livre.Defiro o pedido para que a 

requerente volte a usar o nome de solteira Cleuza de Melo Feitosa. 

Lavre-se o termo de guarda definitiva. Condeno o demandado ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono do autor, os 

quais arbitro em 10% do valor da causa considerando a simplicidade da 

causa.Transitada em julgado, expeça-se Mandado para Inscrição e 

Averbação ao Cartórios competentes.Após, arquive-se, em segredo de 

justiça, conforme artigo 189, II, do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81303 Nr: 3625-96.2015.811.0046

 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: ALICE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78676 Nr: 2630-83.2015.811.0046

 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: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerida da sentença de Ref: 

69, abaixo transcrita: "Vistos. Verifica-se às fls. 107/109 que as partes 

transigiram acerca do objeto da lide. Parecer favorável do Ministério 

Público (fls. 117/121). 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. Ciência ao MP. Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67404 Nr: 1034-98.2014.811.0046

 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: LJSS, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRSN, DRDS, MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a citação restou infrutífera, intime-se a parte autora 

para informar e requerer o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62183 Nr: 229-82.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR MALAQUIAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE CARDOSO DE 

AZEVEDO - OAB:6963, ARTHUR PAULO DE LIMA - OAB:1669/O - RO

 Vistos.

Tendo em vista que o acusado foi intimado para constituir novo advogado 

e manifestou desejo de ser representado pela Defensoria Pública, 

determino a SUSPENSÃO do feiro até que um defensor seja lotado nesta 

Comarca.

P.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39154 Nr: 169-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & PEREIRA DE CARVALHO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Determino a expedição do mandado de constatação, penhora e avaliação 

no endereço indicado (Rua São Paulo, nº. 47-N, Bairro Centro, nesta 

cidade de Comodoro), sendo que deverá ser lavrado o devido termo 

conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes 

do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação no prazo de 10 dias.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 842 do CPC.

Inexistindo impugnação, fica desde já determinada a intimação do 
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executado, nos termos do artigo 876 do CPC, vez que há pedido de 

adjudicação do imóvel.

 Decorridos 05 dias da intimação acima determinada, caso o executado 

não se manifeste, fica desde já ordenada a lavratura do auto de 

adjudicação, nos termos do artigo 877 do CPC.

Desde já fica autorizado o arrombamento do imóvel, conforme artigo 846 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116009 Nr: 337-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS CESAR SANTANA, 

brasileiro(a), Telefone 65 9 9604-1550. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFIRIDAS EM 

FAVOR DA VITÍMA.

Resumo da Inicial: Sabendo ler e escrever, perguntando pela autoridade 

sobre: BOLETIM DE OCORRENCIA NUMERO 2017.391497; Que a 

declarante afirma que teve um relacionamento amoroso com a pessoa de 

CARLOS CESAR SANTANA, aproximadamente três anos; Que no mês de 

novembro CARLOS CESAR SANTANA, resolveu terminar o 

relacionamento; Que a declarante emprestou a para seu ex-amásio a 

importância de R$ 3.000,00 reais; Que no termino do relacionamento 

CARLOS CESAR SANTAN, não pagou a divida; Que no dia 25/11/2017, a 

pessoa de CARLOS CESAR ligou para a declarante e disse que não iria 

pagar a divida, onde afirmou que foi ameaçado pelos filhos da declarante, 

Que CARLOS CESAR SANTANA disse: se for fazer alguma coisa faça 

bem feito; Que não faça pela metade; Que eu tiver que fazer eu faço bem 

feito; Que a declarante desejar representar criminalmente em desfavor de 

CARLOS CESAR SANTANA, pelo crime de ameaça, pois teme pela 

integridade física, Que CARLOS CESAR SANTANA, está ligando para a 

declarante fazendo gracinhas, dizendo a declarante que se está 

aprontando alguma coisa; Que CARLOS CESAR SANTANA, reside em 

Cuiabá-MT. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado 

pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de 

SIRLENE APARECIDA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA SILVA que teria sido vítima 

de violência doméstica praticada por seu companheiro CARLOS CESAR 

SANTANA, conforme termo de declarações acostado em virtude de ter 

sido ameaçada.Tais medidas visam proteger a parte requerente, sendo 

que eventual dano sofrido pelo suposto agressor se justifica em razão 

que tal medida objetivapreservar a vida e a integridade física da suposta 

vítima, razão pela qual seu deferimento é medida de justiça.Sendo assim, 

Defiro as medidas protetivas em favor da vítima determinando que 

CARLOS CESAR SANTANA se afaste do lar, domicílio ou local de 

convivência e ordenando também que ele não deve se aproximar a menos 

de 1000 metros da vítima e/ou frequentar o mesmo ambiente, sendo 

proibido seu contato com ela ou seus familiares, inclusive por meio de 

mensagens ou pelo telefone, tudo nos termos da representação. Fica o 

autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas 

estabelecidas, estará sujeito à prisão preventiva, nos moldes do artigo 

313, inciso IV, do Código de Processo Penal.No intuito de racionalizar o 

trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVEcomo M A N D A D O. Intime-se o 

suposto agressor e a vitima do teor desta decisão.Cientifique-se o 

Ministério público acerca desta decisão.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 09 de outubro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000897-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. N. (ADVOGADO(A))

C. D. C. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. S. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000897-60.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): CRISTINA DA CONCEICAO LEOPOLDO RÉU: WESLEY CARLOS 

SOARES AZAMBUJA VISTOS. Ederson Pyettro Leopoldo neste ato 

representado por sua genitora, Cristina da Conceição Leopoldo ajuíza 

Investigação de Paternidade cc. alimentos em face de Wesley Carlos 

Soares Azambuja todos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente 

determino que o feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

previsão legal do art. 189, II, CPC e art. 206, da Lei nº 8.069/1990. Da 

justiça gratuita. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, pois a meu ver a 

parte autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas 

do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mormente 

por estar assistida pela Defensoria Pública. Na espécie, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita a parte autora a fim de permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Ante, a não 

comprovação mínima de relação de parentesco, nesse primeiro momento, 

não concedo, de ofício, pois ausente pedido nesse sentido, alimentos 

provisionais. Determino a citação do requerido no endereço acostado nos 

autos, para comparecer na audiência de conciliação que designo para o 

dia 08 de outubro de 2018 às 13h30min. Acaso haja desinteresse na 

realização da audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, 

§5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada no centro de 

conciliação. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes 

autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se na mesma ocasião 

as partes que o não comparecimento injustificado na audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível 

de ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data aprazada 

para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência. Intime-se a parte autora 

da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Comodoro-MT, 31 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78796 Nr: 2709-62.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO COUGHI PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do não comparecimento da testemunha Zenildo Rodrigues da Silva, 

apesar de devidamente intimada, defiro conforme requerido pelo Ministério 

Público pelo que, determino sua condução coercitiva para audiência que 

se realizará na data de 11 de outubro de 2018, às 14h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74411 Nr: 912-51.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ALVES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, Maria Benedita do Espirito 

Santo, ZENAIDE FRANCISCO DE OLIVEIRA, UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS.

Conforme requerido pela advogada na ref. 106, venho sanar a dúvida e 

esclarecer que a douta advogada deve apresentar defesa para a parte 

autora, vez que a mesma é assistida pela Defensoria Pública.

 Às providências.

 Comodoro/MT, 08 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119001 Nr: 1580-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA, EDIVAN DA SILVA 

ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta 

na denúncia para CONDENAR Edivan da Silva Aranha e Anderson da 

Silva, ambos qualificados nos autos, às penas do artigo 33, caput, da Lei 

nº. 11.343/2006, bem como para ABSOLVER Edivan da Silva Aranha, dos 

delitos narrados no primeiro fato, com fulcro no artigo 386, inciso II, do 

CPP. PASSO A DOSAR A PENA1-Do réu Edivan da Silva AranhaA pena 

prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, 

conforme o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:a) 

culpabilidade do réu - como sabido, compreende a reprovação social que 

o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, 

antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria 

criminal. Vislumbro que a acusada possui antecedentes imaculados, por 

força do disposto na súmula 444, do STJ;c) conduta social - é o papel do 

réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, 

da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual, além de simplesmente 

considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social . Pelo 

que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem 

positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;d) personalidade - 

deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros 

de interesses e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual 

tende . Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade 

desvirtuada da do homem médio; e) motivos do crime - é a razão de ser de 

alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser 

utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95682 Nr: 4668-34.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CAMARGO - 

OAB:23187-B

 Ficam ambas as partes intimadas a comprovarem o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça para intimação das partes adjacentes para 

comparecerem à audiência para prestarem depoimento pessoal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86913 Nr: 1187-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A., C.C.L.A.A. DO SUDOESTE 

- SICREDI SUDOESTE MT, SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS VALE DO 

JURUENA- SICREDI, BANCO TRIANGULO S/A, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A, BANCO DO BRASIL S. A., ITAÚ UNIBANCO S/A, 

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A, PETRÓLEO SABBÁ S.A., FINVEST - FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, 

SCANIA BANCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,, BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, TRR - COMODORO DIESEL LTDA, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS 

PARA AUTOMOVEIS LTDA- ME, TREVO TERRAPLANAGEM LTDA, TREVO 

PARTICIPAÇÕES S/A, ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

ALFREDO PEREIRA DA COSTA, TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA, TRV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA NAOMI MIZOGUCHI - 

OAB:368051, CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15596, DANIEL DE 

AGUIAR ANICETO - OAB:232.070/SP, FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:184.424/SP, IGOR GUILHEN CARDOSO - OAB:306033, JOÃO 

ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257.907/SP, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, william carmona maya 

- OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT

 Código nº 86913

VISTOS.

 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A e outros apresentaram objeção ao 

plano de recuperação judicial efetuado por TREVO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA E OUTROS nos autos de cód. 78647 que tramita 

nesta comarca.

 Em despacho externado nos autos de ref. 17, o magistrado que presidia o 

feito a época prolatou decisão no sentido de que todas as objeções 

seriam apreciadas quando da realização da assembleia geral dos 

credores.

 Nos autos de cód. 78647 o plano de recuperação judicial apresentado por 

TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA E OUTROS foi 

homologado.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Analisando os presentes autos, verifico que os objetos das presentes 

impugnações perderam seu objeto, considerando que o plano de 

recuperação judicial foi homologado nos autos de cód. 78647.

 As presentes impugnações não terão qualquer efeito prático, sobretudo, 

porque homologado o plano de recuperação judicial, abre-se prazo para 

que os credores irresignados apresentem seus respectivos recursos.

 Diante de tais considerações, não subsistem razões para o 

prosseguimento do feito, sendo a extinção da presente ação medida que 

se impõe, ante a perda superveniente do objeto da demanda.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Comodoro-MT, 09 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001079-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA COSTA TEODORO (ADVOGADO(A))

KATIA COSTA TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001079-46.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: KATIA COSTA TEODORO REQUERIDO: RONALDO LEMOS 

VISTOS. Atento aos autos: I - Determino a emenda da inicial para o fim de 

que a parte autora, por meio de sua advogada constituída/advogada em 

causa própria, apresente o endereço do requerido em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos moldes do inc. I, do art. 

485, CPC. II – Comprove a alegada hipossuficiência de recursos nos 

termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contra-cheque, 

CTPS ou outro documento capaz de demonstrar a ausência de recursos 

financeiros) ou recolha as devidas custas processuais em 15 (quinze) 

dias. Efetuada a emenda, certifique e venham-me os autos conclusos. Se 

recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor para que seja certificado se houve o devido recolhimento. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique e venham-me os autos 

conclusos para indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002441-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

ADAO ROSA DE AQUINO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002441-94.2018.8.11.0010. 

EMBARGANTE: ADAO ROSA DE AQUINO EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Inicialmente, certifique-se a tempestividade. Ainda, 

conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de 

não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do 

CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar 

a inicial, juntando documentos hábeis a comprovarem a hipossuficiência 

alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 

99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento das custas de 

ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa. Ainda, noto que 

a parte demandante deixou de atribuir valor à causa em consonância com 

o benefício econômico pretendido. Assim, promovam os requerentes, no 

mesmo prazo supra, a atribuição correta do valor à causa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002445-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER TOZETI (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002348-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARON FURQUIM DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002348-34.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: ARON 

FURQUIM DO CARMO Vistos etc. Defiro o pedido de dilação formulado à ID 

15742792, concedendo o prazo impreterível de 30 (trinta) dias para que a 

parte autora comprove a mora da parte ré, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo supra, façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002419-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINES BRAMBILA (EXECUTADO)

DAIANE BARON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002419-36.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: CLAUDINES 

BRAMBILA & CIA LTDA - ME, CLAUDINES BRAMBILA, DAIANE BARON 

Vistos, etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de 

recolhimento de custas. Desta forma, intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001718-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

KENIA BARBOSA DA SILVA (RÉU)

AIRTON JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001718-75.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ROSA COSTA DE OLIVEIRA RÉU: KENIA BARBOSA DA SILVA, AIRTON 

JOSE DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro os pedidos formulados pelas partes 

na audiência de tentativa de conciliação (ID 15635994) para determinar a 

realização do estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar no domicílio 

das partes, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, realizado o estudo, 

remetam-se os autos novamente ao CEJUSC para designação de nova 

audiência, conforme requerido. Façam-se todas as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112091 Nr: 2172-72.2018.811.0010

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE VIEIRA DUARTE, ALDENORA 

GONÇALVES DUARTE, Demóstenes Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OPOSIÇÃO, proposta por HELIO ALBINO GOETZ em 

face ORESTE VIEIRA DUARTE, ALDENORA GONÇALVES DUARTE e 

DEMÓSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Inicialmente, 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 e sua emenda.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

Apensem-se os presentes autos ao feito principal de nº 

2491-84.2011.811.0010 – Código 47340, de acordo com o artigo 683, 

parágrafo único do CPC.

Citem-se os opostos para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 683, parágrafo único do CPC, sob pena, de não o fazendo, 

serem considerados revéis (Art. 344 do CPC).

Apresentada a resposta, a parte oponente deverá ser intimada para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os Artigos 350 e 351 

do CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do Art. 352 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57392 Nr: 1637-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Determinada a expedição de RPV, a qual foi devidamente acostada aos 

autos.

Em seguida, a parte exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como, postula pela expedição de alvará.

Após, foi expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56038 Nr: 494-61.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BARBIERI COCCO

 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:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Determinada a expedição de RPV, a qual foi devidamente acostada aos 

autos.

Em seguida, a parte exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como, postula pela expedição de alvará.

Após, foi expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55497 Nr: 34-74.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES CABEÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Determinada a expedição de RPV, a qual foi devidamente acostada aos 

autos.
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Em seguida, a parte exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como, postula pela expedição de alvará.

Após, foi expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52790 Nr: 1360-06.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SANTOS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Determinada a expedição de RPV, a qual foi devidamente acostada aos 

autos.

Em seguida, a parte exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como, postula pela expedição de alvará.

Após, foi expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52407 Nr: 988-57.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Determinada a expedição de RPV, a qual foi devidamente acostada aos 

autos.

Em seguida, a parte exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como, postula pela expedição de alvará.

Após, foi expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56989 Nr: 1305-21.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTANA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI - 

OAB:15939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

impugnada/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 415-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

impugnada/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 
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com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54833 Nr: 3262-91.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DILOURDES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

impugnada/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26689 Nr: 142-79.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EONICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

impugnada/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20043 Nr: 1579-63.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA MARÇAL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

impugnada/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50879 Nr: 2744-38.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 
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Bonfim - OAB:1950397

 Vistos etc.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

excepta/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela excepta 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a excepta peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela excipiente, requerendo a homologação 

do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/ excepta, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora excipiente.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49782 Nr: 1553-55.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FRANCISCO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Vistos etc.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

excepta/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela excepta 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a excepta peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela excipiente, requerendo a homologação 

do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/ excepta, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora excipiente.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31854 Nr: 3422-58.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZÓRIO FREITAS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

excepta/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela excepta 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a excepta peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela excipiente, requerendo a homologação 

do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/ excepta, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora excipiente.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12373 Nr: 1291-23.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Vistos etc.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte 

excepta/exequente, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela excepta 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a excepta peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela excipiente, requerendo a homologação 

do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/ excepta, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora excipiente.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58216 Nr: 2234-54.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

Sendo assim, ante a concordância entre as partes, homologo os cálculos 

apresentados.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52767 Nr: 1336-75.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM OLIVEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

Sendo assim, ante a concordância entre as partes, homologo os cálculos 

apresentados.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48730 Nr: 410-31.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMANA MONTE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

Sendo assim, ante a concordância entre as partes, homologo os cálculos 

apresentados.

Proceda-se o cumprimento da RPV/Precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o RPV/Precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, voltem os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48597 Nr: 266-57.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA, CLEMÊNCIA DE SOUZA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN VIEGAS RENAUX DE 

ANDRADE - OAB:proc. Federal

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o Ofício retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51673 Nr: 217-79.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25439 Nr: 1863-03.2008.811.0010

 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: ORCINO PEREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA C. DE MARACABA 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97869 Nr: 5094-23.2017.811.0010

 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: ELIEZER VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anita Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RUSSI SILVA - 

OAB:11298, Rafael Coimbra Jacon - OAB:11.279 - MS

 Vistos etc.

Conforme já explanado na decisão de Ref. 52, o encargo financeiro para a 

realização da prova pericial deverá recair sobre o Estado, mediante 

expedição da respectiva certidão ao final da demanda e posterior 

requisição do valor pelo perito, em caso de sucumbência da parte autora, 

já que esta é beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, defiro o pedido formulado pelo perito nomeado (Ref. 57), e 

determino a intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 dias, 

entregue na secretaria desta Primeira Vara Cível, o documento 

denominado “DECLARAÇÃO DE COMPRA – CONTRATO 4890”, em sua 

forma original, onde consta assinatura questionada.

 Determino, ainda, que o requerente traga aos autos cópia em tamanho 

natural, colorida e autenticada (destacando e livrando os campos da 

assinatura de carimbos e selos de autenticação), dos documentos oficiais 

relacionados na Ref. 57.

Aportando aos autos os documentos, intime-se o perito nomeado para que 

designe data e local para realização da perícia, com antecedência 

suficiente para intimação das partes.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52105 Nr: 676-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 Vistos etc.

Desentranhe-se o documento de fls. 403/404, por ser estranho ao 

presente feito, tratando-se de Agravo de Instrumento interposto em face 

da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro Código 110641.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 338.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89983 Nr: 1364-04.2017.811.0010

 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: LOURDES CAMARGO ANDRADE DA SILVA, CÉSAR 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL'AGNOL 

FINATO - OAB:10084, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 Vistos e etc. .......No presente caso, trata-se de ação anulatória de ato 

jurídico (sentença judicial), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca 

de Dom Aquino/MT.Em que pese a presente ação ter sido distribuída nesta 

Comarca de Jaciara, a ação anulatória é acessória da ação no qual foi 

praticado o ato anulando, razão pela qual o juízo competente para 

processá-la e julgá-la é do Juízo no qual tramitou o processo originário. O 

art. 61 do CPC prevê o seguinte: “Art. 61. A ação acessória será proposta 

perante o juiz competente para a ação principal.” Os doutrinadores Nelson 

Andrade Nery e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem sobre a ação 

acessória: “são exemplos de ação acessória, dentre outros: a) cautelar; 

b) denunciação da lide; c)oposição; d)habilitação (CPC 1055); e) 

reconvenção; f)ação declaratória incidental (CPC 5º e 325); g) ação 

anulatória (CPC 486); h) ação de sonegados; i) ação de sobrepartilha; j) 

ação de anulação ou de nulidade de partilha. Ainda que a ação matriz já 

esteja terminada, com trânsito em julgado da sentença- como é o caso da 

ação anulatória do CPC 486 e das ações de sobrepartilha, sonegados, de 

anulação e de nulidade da partilha -, o mesmo juízo que processou e julgou 

a ação anterior permanece para a ação acessória" (in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª ed., São Paulo: Revista 

dos Tribunais, p. 444). É este o entendimento do E. TJMT, verbis: (...) 

Deste modo, a declinação da competência para o foro da Comarca de Dom 

Aquino/MT, local onde foi proferida a sentença que se pretende anular é 

medida que se impõe. Diante do exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO, devendo estes autos serem remetidos à comarca de Dom 

Aquino/MT. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Jaciara - MT, 08 de outubro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89792 Nr: 1266-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues Dalgallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, 

resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no 

procedimento executório, no valor de R$ 16.964,71 (dezesseis mil, 

novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), em título 

executivo judicial, a ser atualizada monetariamente pelo IGP-M, e sobre a 

qual incidirá juros moratórios, na razão de 1%, ao mês.Condeno a 

embargante/ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (Art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil).Entretanto, 

concedo o benefício processual da gratuidade de justiça à embargante/ré, 

devendo a exequibilidade do ônus da sucumbência permanecer suspensa 

(Art. 98,§3º, do NCPC).Oportunamente, arquivem-se os autos.Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se.Jaciara - MT, 08 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88938 Nr: 837-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERNANDO DA SILVA D'ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, 

resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no 

procedimento executório, no valor de R$ 12.967,65 (doze mil, novecentos 
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e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), em título executivo 

judicial, a ser atualizada monetariamente pelo IGP-M, e sobre a qual incidirá 

juros moratórios, na razão de 1%, ao mês.Condeno a embargante/ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §2º, do 

Novo Código de Processo Civil).Entretanto, concedo o benefício 

processual da gratuidade de justiça à embargante/ré, devendo a 

exequibilidade do ônus da sucumbência permanecer suspensa (Art. 

98,§3º, do NCPC).Publique-se, intimem-se e cumpra-se.Jaciara - MT, 08 de 

outubro de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 1488-21.2016.811.0010

 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: RUSSI & RUSSI LTDA, M J RUSSI & CIA LTDA (POSTO 

MESAPE), VIAÇÃO VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, VLS - Comércio de 

Combustíveis Ltda, Tesouro Comércio de Combustíveis Ltda, ANDREIA 

WAGNER ME, GR Transportes e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, NAOR DE MELO 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial, o que 

faço com resolução do mérito, mantendo excluído da relação de credores 

da recuperanda o crédito pertencente ao Banco Bradesco S.A., no 

importe de R$ 85.515,14 (oitenta e cinco mil quinhentos e quinze reais e 

quatorze centavos), referente aos contratos nº 007.505.791 e 

007.507.438.Via de consequência, condeno a parte impugnante ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.P. R. 

I.Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se com 

as baixas e anotações devidas.Cumpra-se.Jaciara - MT, 08 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66319 Nr: 1575-11.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIMAR MARTINS BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte embargada, para no prazo legal, 

indicar nos autos os dados necessários (conta, agência, banco, 

favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para efetivo levantamento dos valores 

penhorados/depositados nos autos, conforme consta na Sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 5089-35.2016.811.0010

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos etc.

Diante do contido no ofício acostado à ref. 154, procedo a retirada das 

restrições, via Sistema Renajud.

Ainda, considerando a suspensão da presente ação, remetam-se os 

autos ao arquivo provisório até ulterior decisão.

Intimem-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 1638-70.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem, na oportunidade, indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, verifico a expedição de ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56456 Nr: 838-42.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILA DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem, na oportunidade, indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, verifico a expedição de ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51124 Nr: 3016-32.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, MARLI BATISTA RODRIGUES - OAB:4742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/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 do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66303 Nr: 1569-04.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CATARINA FANAIA BACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50196 Nr: 2004-80.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BULAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19298 Nr: 787-12.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MACHADO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76402 Nr: 913-13.2016.811.0010

 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 ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA RIBEIRO NETO-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, MARCOS 

ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112091 Nr: 2172-72.2018.811.0010

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE VIEIRA DUARTE, ALDENORA 

GONÇALVES DUARTE, Demóstenes Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101029 Nr: 6659-22.2017.811.0010

 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: ZIEL PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARCELO NUNES ARAKAKI - OAB:292271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor o 

benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço especial 

integral, no valor a ser calculado pelo INSS, devendo ser observado a 

média de contribuições do autor, bem como lhe efetue o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito.Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas, ante o disposto no Ofício Circular 64/2017 do 

CGJ/TJMT. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios do 

advogado da parte ex adversa em 10% (dez por cento) sobre o débito 

existente até esta data, observada a Súmula 111, do Superior Tribunal de 

Justiça, a teor do Art. 85, §2º, do NCPC.ANTECIPO a tutela para determinar 

ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, o benefício de aposentadoria por tempo de serviço especial integral, 

uma vez que presente a verossimilhança nos próprios fundamentos desta 

sentença e o periculum in mora na natureza alimentar do benefício 

pleiteado, sob pena de crime de desobediência... Cumpra-se.Jaciara/MT, 

08 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86088 Nr: 5199-34.2016.811.0010

 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: SONIA MARIA ESPROTIN KOIKAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme 

disposição do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Entretanto, 

diante da concessão do benefício processual da gratuidade de justiça, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º do 

CPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à 

parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 

dias úteis (§ 1º do artigo 1.010 do CPC) para, após, remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 21 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79604 Nr: 1997-49.2016.811.0010

 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: LERIANO ALVES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, 

resolvo o mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

LERIANO ALVES MONTEIRO, para conceder o benefício da aposentadoria 

por invalidez, devido desde a data do requerimento administrativo 

(26/02/2016) e data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

08/10/2018).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001587-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA (ADVOGADO(A))

POTYRA IRAE LOUREIRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001587-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que foi 

surpreendida com a negativação de seus dados a pedido da requerida, 

pelo débito de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos). Ocorre que, 

conforme aduz a requerente, jamais foi notificada sobre o débito, por não 

haver relação jurídica entre as litigantes a justificar a cobrança e posterior 

negativação. Assim, em sede de tutela antecipada postula pela retirada de 

seus dados dos órgãos protetivos de crédito e ao final seja a demanda 

julgada procedente, condenando a requerida nas verbas sucumbenciais. 

Juntou documentos à inicial. Foi determinada a emenda da inicial com a 

juntada de fatura de energia elétrica correspondente ao imóvel da 

requerente (ID 14148700 e 14593564), porém, tal determinação deixou de 

ser cumprida (ID 14402925 e 14715619). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. 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. Os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito invocado, pois, confirma-se a negativação dos 

dados da requerente pelo documento de ID 14146263 – Pág. 1 e 2, bem 

como, pela afirmação de que não é responsável pelo débito, o qual 

ensejou a propositura da presente ação. Ainda, há perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o cadastro dos 

dados da requerente nos órgãos de proteção ao crédito lhe acarreta 

excessivo gravame e prejuízo. Ademais, não há perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão com relação à parte requerida, tendo em vista que 

a medida poderá ser revogada a qualquer tempo, inclusive, após a 

triangularização processual. Desta forma, DEFIRO o pedido de concessão 

da tutela de urgência antecipada para determinar que a requerida retire os 

dados da parte autora CRISTIANE PEREIRA DA SILVA LARANJEIRA dos 

cadastros de proteção ao crédito (SCPC/SERASA) sobre o débito 

discutido nesta demanda, até ulterior julgamento final. Para o caso de 

descumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) – 

Art. 297, CPC. 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. Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência 

conciliatória. Cite-se a parte ré para que compareçam 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, deverá 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 
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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, 09 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001070-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SANTANA (AUTOR(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: 1001070-95.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA ANTONIA SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Intime-se 

o INSS para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos informações 

acerca do benefício de pensão por morte percebido pela parte requerente, 

bem como o CNIS em nome do convivente da autora, o Sr. Manoel Gomes 

da Silva, CPF nº 181.443.651-00. Após, tornem os autos conclusos para 

sentença. Às providências. Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002289-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

ELISABETE CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002289-46.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ELISABETE CONCEICAO DE OLIVEIRA REQUERIDO: HELIO 

FARIAS Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

proposta por ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FARIAS, em face de 

HELIO FARIAS, devidamente qualificados nos autos. Relata a autora que o 

casal adquiriu, na constância do matrimônio, 01 imóvel urbano localizado 

nesta Comarca e móveis que o guarnece e um veículo. Porém, não 

possuem dívidas, nem filhos menores. A postulante relata que pretende 

voltar a usar o nome de solteira, qual seja, ELISABETE CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA. Com a inicial vieram os documentos. Ocorre que, depois de 

distribuída a ação, as partes realizaram acordo extrajudicial junto ao 

CEJUSC, dispondo sobre a divisão dos bens, requerendo a homologação 

da avença e desistindo do prazo recursal (ID 15474401). Vieram-me os 

autos conclusos. É relato do necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do Art. 98 do CPC. De outra banda, analisando o 

mérito da ação, entendo que a pretensão dos requerentes merece 

guarida, senão vejamos. A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o 

parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a ter a 

seguinte redação: “§ 6º o casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio.” Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, 

observa-se que doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, 

através da decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de 

separação de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento 

objetivo (culpa ou dolo). Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em 

vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a falência 

afetiva da relação conjugal. In casu, tal requisito restou devidamente 

comprovado, posto que ambos os cônjuges afirmaram, na sessão 

conciliatória, o fim da relação e manifestaram de forma consensual a 

pretensão em dissolver o vínculo matrimonial. Desta feita, a decretação do 

divórcio e a homologação do acordo é medida que se impõe. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com 

a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010 e no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, decreto o divórcio dos requerentes, o 

que resulta na dissolução do vínculo matrimonial. Por outro lado, homologo 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

atinente aos bens descritos à ID 15474401, conforme celebrado entre as 

partes e indicado na peça inicial. Via de consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito. A requerente voltará a usar o seu 

nome de solteira, qual seja, ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, artigo 

1.578, § 2º, CC. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil competente, 

para a devida averbação. Custas, se houver, pela parte requerida. Sem 

honorários. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 09 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000957-44.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

JOSUE ALVES MARTINS EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por JOSUÉ ALVES 

MARTINS, em face de RC TECH SERVICE EIRELI - EPP, partes devidamente 

qualificada nos autos. Inicialmente, intimou-se a parte exequente a 

emendar a inicial com a comprovação da hipossuficiência alegada, bem 

como, a correção do valor da causa (ID 13108299), determinação 

devidamente cumprida pela parte, conforme ID 13303263. Em seguida, 

verificando que o título executivo não possui força executiva, 

determinou-se a intimação da credora para adequar sua pretensão, sob 

pena de indeferimento da inicial (ID 13861452). Ocorre que a parte 

requerente deixou de manifestar nos autos, sendo certificada sua inércia 

à ID 15429272. Vieram os autos conclusos. É o necessário. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a determinação não foi devidamente 

cumprida, desafiando o indeferimento da petição inicial, vez que parte 

autora foi devidamente intimada para que adequasse sua pretensão, 

porém quedou-se inerte. 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. Condeno a 

autora ao pagamento de custas, contudo, concedo os benefícios da 

justiça gratuita. Sem honorários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 

de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEO SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000660-37.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

AMADEO SILVA DE CARVALHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por AMADEO SILVA DE CARVALHO 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, partes devidamente qualificadas aos autos em epígrafe. 

Alega a parte autora que é proprietária de um imóvel residencial de 

Unidade Consumidora n.º 6/1308564-2 e que em 23/11/2017 a requerida 
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inspecionou seu medidor imputando ao demandante irregularidade no 

consumo de energia no período entre 02/2015 e 11/2017, aplicando-lhe 

multa na fatura do mês de 01/2018 no valor de R$ 9.956,27 (nove mil, 

novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) com 

vencimento em 30/03/2018. Prossegue afirmando que a cobrança é 

abusiva, e que anteriormente apresentou recurso pela via administrativa, 

porém, sem sucesso, razão pela qual pleiteia, em sede de tutela de 

urgência antecipada, que a ré suspenda a cobrança da referida fatura, 

bem como, se abstenha de incluir seus dados junto aos órgãos protetivos 

de crédito até que se discuta o mérito da presente ação, qual seja, a 

inexistência do débito, aliada à condenação por danos morais e das 

verbas de sucumbência. Com a inicial vieram documentos. Fora 

determinada a emenda da inicial com a correção do valor da causa (ID 

12728093), ordem cumprida pela parte requerente (ID 12789300). Decisão 

de conteúdo positivo, concendendo a antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência à parte autora (ID 12827095). Requerida devidamente citada (ID 

13019137). Designada audiência de tentativa de conciliação (ID 

12842351), esta restou infrutífera (ID 13929530). Juntada de Contestação 

(ID 13997745), oportunidade em que a empresa afirmou que a cobrança 

dos valores é devida, visto a constatação de irregularidade no medidor de 

energia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso 

(IPEM-MT), imputando à parte autora a modificação do medidor para 

captura de consumo inferior ao realmente consumido, autorizando, assim, 

a emissão de fatura posterior de efetivo consumo. Afirmou, também, que 

não houve dano moral, por não ter havido inscrição nos órgãos protetivos, 

relativamente ao débito discutido neste feito; que todo o procedimento 

realizado pela concessionaria está amparado pela Agência reguladora, 

qual seja, ANEEL. Assim, requereu a improcedência dos pedidos autorais, 

condenando o requerente nas verbas de sucumbências, e que em caso 

de condenação por danos morais, seja a condenação fixada em valor 

inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais). Intimada a parte requerente a 

Impugnar a Contestação (ID 14011456), esta quedou-se inerte (ID 

14142781). Determinada a intimação das partes para ratificarem e/ou 

especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 14238024), 

comparece apenas a requerida à ID 14532521 manifestando desinteresse 

na produção de outras provas e postulando pelo julgamento antecipado da 

lide, permanecendo inerte o demandante (ID 15431880). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria que não necessita de 

produção de outras provas além das já existentes nos autos – a teor do 

artigo 355, inciso I do CPC. Desta feita, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente o pedido. Ademais, não constitui julgamento surpresa o 

lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados 

pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao 

contraditório (Enunciado 6 – ENFAM). Nesse particular, passo ao exame 

do mérito. Pois bem. Cinge-se a lide na legalidade do débito cobrado pela 

requerida, oriundo da irregularidade do medidor de consumo de energia 

instalado na residência do requerente. Ainda que não postulada a 

inversão do ônus da prova, cabia à empresa ré comprovar a regularidade 

da cobrança, nos termos do Art. 373, II do CPC, in verbis: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Negritei. Ademais, ao contrário do que afirma 

a requerida, há necessidade de demonstração de culpa do consumidor 

quanto à irregularidade apresentada no medidor de energia, por força do 

artigo 167, parágrafo único, da resolução 414/2010 da ANEEL. Todavia, 

inexiste tal comprovação nos autos, sendo que a perícia realizada pelo 

Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT) concluiu que “O 

medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico 

Metrológico acima referenciado. O medido encontra-se com furo no bloco. 

O medidor encontra-se com o 2º elemento inoperante.” [...] (sic), mas não 

é apontada a causa da irregularidade, obstando a imputação de 

responsabilidade à consumidora. Outrossim, afere-se dos dados da Laudo 

do IPEM-MT que a situação dos lacres está “APROVADA” (sic), 

reprovando apenas a exatidão e exame do registrador, evidenciando que 

não houve violação interna do medidor por agente humano, qual seja, o 

consumidor. Este entendimento pode ser verificado nos julgados do 

Egrégio TJMT, como se vê dos acórdãos abaixo transcritos: “APELAÇÃO - 

DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA 

– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS 

PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO 

NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO 

EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE 

NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA 

RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO 

MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS 

MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em 

patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Nos 

casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de 

reparação civil, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os 

juros serão computados desde a citação.” (TJMT - Ap 134397/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017). Negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA 

TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A 

COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA 

NEGATIVAÇÃODO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL 

QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO 

POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL- CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIRDA SENTENÇA - 

RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta 

da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora 

violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a 

cobrança de eventual diferença de valores apurados. Demonstrado que o 

débito cobrado da Autora é indevido assim como a negativação do seu 

nome em razão da suposta dívida impõe a responsabilidade da 

concessionária por danos morais. Não há falar em redução do valor do 

dano moral quando fixado em parâmetros razoáveis. Em se tratando de 

dano moral oriundo de relação contratual o termo inicial dos juros de mora 

é da citação e da correção monetária a partir da sentença, data da 

constituição do título.” (TJMT – Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). Negritei. Desta 

forma, diante da ausência probatória, evidenciada está a ilegalidade da 

cobrança efetuada pela requerida e, consequentemente, acerca da 

inexistência do débito. Por outro lado, entendo ausente a configuração de 

situação que enseje indenização por danos morais. Isto porque, não 

houve a suspensão do fornecimento de energia ao requerente e nem 

prova da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, de 

maneira que há mero dissabor que não fere os direitos à personalidade, 

conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, o que não 

resulta no dever de indenizar. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS 

VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA - VIABILIDADE - IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE 

ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E 

INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO - PROCEDIMENTO DE 

INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 

DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE 

CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 
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NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CARACTERIZAÇÃO DE 

MERO DISSABOR - DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Se a controvérsia gravita em torno 

da exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo 

pela Concessionária de energia elétrica após constatação de defeito na 

unidade consumidora da sede da empresa autora, que admite ter 

consumido mais energia elétrica do que indicado nas faturas que lhe foram 

enviadas à época, é irrelevante perquirir a causa do defeito no medidor de 

consumo. 2- O processo administrativo de quantificação dos valores a 

serem cobrados a título de recuperação de consumo atendeu os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer mácula que 

justifique sua desconsideração, sendo plenamente exigível o valor 

encontrado ao final do procedimento e indicado na fatura posteriormente 

enviada à consumidor, nos exatos moldes da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL. 3- A mera cobrança de pretenso consumo não faturado, 

desprovida de suspensão no fornecimento do serviço, ou a inexistência 

de inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito não 

tem o condão de causar danos de natureza extrapatrimonial. (TJMT - Ap 

139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 

16/04/2018) (grifei). Desta forma, a demanda merece parcial procedência. 

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO 

INCIAL para declarar a inexistência do débito de R$ 9.956,27 (nove mil 

novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), com 

vencimento em 30/03/2018, referente à UC nº 6/1308564-2, resultante da 

irregularidade constatada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 

629784, extinguindo o processo com resolução de mérito, com espeque 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca (artigo 

86 do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com a ressalva da 

gratuidade de justiça concedida à parte requerente, conforme disposto no 

artigo 98, § 3º, CPC. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001723-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001723-97.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA RÉU: DOUGLAS DE TAL Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c pedido 

LIMINAR proposta por MARQUES SEMEÃO DE OLIVEIRA, em face de 

DOUGLAS DE TAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Alegou, 

em suma, que é possuidor e proprietário do imóvel localizado à Rua R4, 

Lote 10, Quadra 16 do bairro Flamboyant, tendo adquirido por meio de 

contrato de compra e venda e escritura pública, ambos lavrados em 04/04 

e 08/05/2018, sendo-lhe entregue as chaves do bem. Prosseguiu 

afirmando que no dia 08/05 do corrente ano, soube por terceiros que 

invadiram o imóvel e, ao questionar o invasor, este afirmando que não 

procederia à desocupação, oportunidade em que o requerente procurou a 

Autoridade Policial para confecção de Boletim de Ocorrência, motivos que 

ensejaram a propositura da demanda, bem como, a concessão de liminar 

para reintegração de posse e, ao final, a procedência da demanda, 

condenando o requerido nas verbas de sucumbência. Juntou, à exordial, 

documentos. Recebida a inicial, fora concedida a liminar à parte autora (ID 

14472725). Devidamente citado, oportunidade em que houve a correta 

qualificação do requerido pelo meirinho (DOUGLAS DA SILVA PEREIRA - 

ID 14546983), o requerido quedou-se inerte, conforme certidão de ID 

15464055. Instado a manifestar, pugna o autor pela decretação da revelia, 

bem como, o julgamento antecipado da lide (ID 15505522). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

vale consignar que a parte requerida apesar de devidamente citada, 

deixou decorrer in albis para apresentar conestação, conforme certidão 

de ID 15464055. Desta forma, decreto a revelia do requerido DOUGLAS 

DA SILVA PEREIRA e, nos termos do art. 355, II do Código de Processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. E, assim, no que atine a questão de 

fundo, o pedido da parte autora merece acolhimento. A posse é situação 

de fato e se caracteriza pela exteriorização do exercício de algum dos 

poderes inerentes ao domínio, consoante o disposto no Art. 1.196 do 

Código Civil/2002: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 

Para a concessão da tutela possessória na ação de reintegração, 

incumbe ao autor demonstrar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e 

a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse (Art. 561, inciso I 

do CPC). E, na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “1. Ações Possessórias. Reintegração de Posse, Manutenção de 

Posse e Interdito Proibitório. A distinção entre a ação de reintegração e a 

ação de manutenção tem íntima relação com a intensidade da agressão à 

posse. Para que alguém possa pedir reintegração, deve ter ocorrido a 

perda da posse - chamada de esbulho; para que se possa exigir 

manutenção, basta o incômodo no exercício da posse –chamado de 

turbação (art.560, CPC). Contudo, a questão não é tão simples assim. É 

preciso saber quando há efetivamente perda da posse. De acoro com o 

art.1.224do CC, "só se considera perdida a posse para quem não 

presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a 

coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelida'. Os atos 

clandestinos, praticados na ausência do possuidor, não são suficientes 

para a perda da posse. A coisa somente se considera perdida quando o 

ausente, tendo notícia da agressão, abstém-se de retomara coisa ou, 

tentando recuperá-la, é violentamente repelido. A agressão praticada na 

ausência do possuidor não leva à perda da posse; o que conduz à sua 

perda é o abandono ou mesmo a violência impeditiva da sua recuperação. 

O interdito proibitório, por sua vez, é conferido àquele que, temendo o 

esbulho ou a turbação iminente, objetiva impedir agressão à sua 

posse(art.567,CPC). Para o cabimento do interdito possessório, o autor 

deve provar a probabilidade de iminente agressão à posse. Trata-se de 

ação nitidamente preventiva. Daí não ser de impressionar o fato de já ter 

sido confundida com a ação cautelar, nada obstante a sua evidente 

autonomia, pois o possuidor, por meio dela, deseja apenas prevenção. 

Nela não há referibilidade. Essa ação preventiva viabiliza tutela 

antecipatória e sentença que podem ordenar, sob pena de multa, decisões 

mandamentais. Ela somente foi confundida com a cautelar pelo fato de 

conter técnicas processuais (técnica antecipatória e sentença 

mandamental) que não estavam presentes no processo de conhecimento 

clássico. Atualmente, diante da percepção da importância da tutela 

preventiva dos direitos, e nessa linha da necessidade de o processo estar 

munido de técnicas processuais idôneas para viabilizá-la, não há mais 

como confundir interdito proibitório com ação cautelar. Diante das técnicas 

processuais contidas no art. 536, CPC, que abrem as portas para uma 

ação preventiva autônoma - a ação que visa à obtenção de tutela inibitória 

-, o interdito proibitório pode ser compreendido de maneira mais adequada, 

pois nada mais é do que um procedimento instituído para dar tutela 

preventiva à posse”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 594). Nesse passo, logrou a 

parte autora comprovar a existência e a qualidade da sua posse através 

dos documentos acostados aos autos, a saber: Contrato de Compra e 

Venda de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no Sistema 

Financeiro de Habitação – Carta de Crédito Individual FGTS/Programa 

Minha Casa Minha Vida – CCFGTS/PMCMV – SFH com utilização do FGTS 

do devedor”, entabulado entre o autor e a Caixa Econômica Federal, bem 

como a Matrícula nº R4/13.223, do RGI local, datada de 08/05/2018, os 

anexos fotográficos e o Boletim de Ocorrência. Diante do cenário 

estabelecido, a parte ré, ao deixar de se manifestar no feito, deixou de 

controverter os atos de esbulho, desincumbindo-se do ônus que lhe 

competia, de maneira a confirmar o provimento jurisdicional proferido em 

sede de liminar, porquanto, evidenciado nos autos que a parte autora não 

somente possui a propriedade do imóvel litigioso, como também, detém a 

posse, circunstância que alberga o direito pleiteado na inicial. A propósito, 

quanto a matéria, dispõem os Arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil: 

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação e reintegrado em caso de esbulho.” “Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 
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turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.” O nosso Tribunal já entendeu: “APELAÇÃO CÍVEL – 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – 

HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - 

NÃO APRECIAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não há como deixar 

de reconhecer o direito do Autores, de se ver reintegrado na posse do 

imóvel sub judice, porquanto preenchidos os requisitos legais para a 

procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do NCPC). 2. A rigor do §1º, do 

art. 1.013, do NCPC, somente constituirão objeto de apreciação e 

julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, 

não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de 

instância.” (Ap 96729/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017). Deste modo, presentes os requisitos legais, de rigor a 

confirmação da liminar para manter a reintegração em favor da parte 

autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar concedida para reintegrar 

a prte autora na posse do imóvel descrito na inicial. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o 

disposto no Art. 85, § 8º do CPC. Por fim, retifique-se a autuação do feito 

para que passe a constar a nominação completa e documentação pessoal 

da parte requerida, sendo DOUGLAS DA SILVA PEREIRA, conforme 

Certidão de cumprimento de mandado anexada à ID 14546983. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se. 

Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002267-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIZE CAROLINA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002267-85.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DAIZE CAROLINA DE JESUS Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S.A em face de DAIZE CAROLINA DE JESUS, partes devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe. Com a inicial vieram documentos. 

Inicialmente, fora determinada a comprovação do recolhimento das custas 

(ID 15508948), porém, em seguida comparece a parte autora à ID 

15628893 postulando pela desistência do feito, bem como pelo 

recolhimento do mandado de busca e apreensão, e a retirada de restrição 

sistêmica sobre o bem que eventualmente foram deferidas no feito. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Requerida a 

desistência da demanda, ainda não formada a relação processual ante a 

ausência de citação da parte requerida, dispensa-se sua anuência, sendo 

imperiosa a homologação do pedido. Assim, pelo exposto e sem delongas, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o pedido de desistência do feito formulado 

pela parte autora para que produza os seus efeitos jurídicos, com 

espeque Art. 200, parágrafo único do CPC, julgando extinto o feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC. De outra 

banda, indefiro o pedido de baixa de bloqueio do veículo via sistema 

RENAJUD, eis que não houve determinação pelo Juízo. Custas 

remanescentes, pela parte autora (Art. 90 do CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001812-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001812-23.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANDRE BARROS DA SILVA Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de ANDRÉ BARROS DA SILVA, partes devidamente qualificadas nos 

autos em epígrafe. Com a inicial vieram documentos. Inicialmente, fora 

determinada a comprovação do recolhimento das custas (ID 14616290), 

estas devidamente recolhidas pela parte autora, conforme ID 14843970, 

sendo recebida e inicial e deferida a liminar de busca e apreensão (ID 

14893479). Após, comparece a parte autora informando a quitação 

integral do contrato de financiamento, onde requer a desistência do feito, 

retirando-se eventual restrição sistêmica sobre o bem (ID 15035992). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Requerida a 

desistência da demanda, ainda não formada a relação processual ante a 

ausência de citação da parte requerida, dispensa-se sua anuência, sendo 

imperiosa a homologação do pedido. Assim, pelo exposto e sem delongas, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o pedido de desistência do feito formulado 

pela parte autora para que produza os seus efeitos jurídicos, com 

espeque Art. 200, parágrafo único do CPC, julgando extinto o feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC. Revogo a 

liminar deferida à ID 14893479. De outra banda, indefiro o pedido de baixa 

de bloqueio do veículo por sistema RENAJUD, eis que não fora realizado 

pelo Juízo. Custas remanescentes, pela parte autora (Art. 90 do CPC). 

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001625-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY BERNARDES DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001625-15.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: WESLEY BERNARDES 

DE AGUIAR Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO HONDA S/A, em face de WESLEY 

BERNARDES DE AGUIAR, partes devidamente qualificados nos autos. 

Anexos à Inicial vieram documentos. O processo teve seu regular trâmite, 

com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio 

minuta de acordo com assinatura conjunta de todos os envolvidos, os 

quais requereram a homologação da transação. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Embora a conciliação seja 

o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a 

qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser compelido(a) a 

homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de validade do 

negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, 

baseados em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, 

os termos do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e 

advogado constituído não se revela eivado de qualquer vício ou questão 

que inviabilize a homologação da transação por meio da chancela judicial. 

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes. Por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. REVOGO a liminar 

concedida à ID 14311950. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Custas remanescentes, se 

houver, pelo requerido. Transitada em julgado, certifique-se e remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas e procedimentos de praxe. Às 
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providências. Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92518 Nr: 2628-56.2017.811.0010

 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 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, recebo a emenda da inicial(Ref: 25) e determino o 

apensamento do presente feito aos autos Código 7552.

Por outro lado, conforme Ofício Circular n.º 27/2018/NUGEP/VQS, da lavra 

do Gabinete da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do nosso Estado, 

houve a afetação dos Recursos Especiais n.º 1.6942.61/SP, 

1.169.4316/SP e 1712484/SP, que tratam do seguinte tema: “Possibilidade 

da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação 

judicial, em sede de execução fiscal”.

Assim, considerando que a questão suscitada nestes embargos fica 

subordinada à questão prejudicial (subordinante – sobrestamento da 

execução fiscal), de modo que só pode ser julgada depois do regular 

prosseguimento desta (ao tempo da resolução do tema destacado nos 

Recursos Especiais afetados pelo STJ), DETERMINO o sobrestamento do 

feito até ulterior deliberação (art. 1.037, II, NCPC).

A bem ver, a determinação supra faz sentido – ainda que a Porto Seguro 

Negócios Empreendimentos e Participações S/A tenha adquirido a Unidade 

Produtiva Isolada (UPI), decorrente da segregação dos ativos (patrimônio) 

da Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. e da Usina Jaciara S/A, por 

meio de arrematação devidamente homologada – pois o processo de 

recuperação judicial ainda não teve desfecho (nº 1578-34.2013.809.0010, 

Cód. 53021).

Assim, SUSPENDO o regular andamento do feito até o julgamento definitivo 

do recurso especial paradigmático, quando então cessada a suspensão a 

Serventia deverá providenciar a imediata remessa dos autos à conclusão, 

sem prejuízo de eventual provocação das partes nesse sentido.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7765 Nr: 174-65.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:0000, SONIA MARISA DIAS DIB - OAB:PROCURADORA, 

WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, Julio Tardin - OAB:4479/MT, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - 

OAB:17385/GO

 Vistos etc.

 Determino o desentranhamento da petição de fls. 435/449, e sua entrega 

à advogada subscritora, tendo em vista tratar-se de petição inicial de 

Embargos de Terceiros, já distribuído sob Código 88208.

Por fim, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, decidiu 

pela afetação dos Recursos Especiais nº. 1.6952.61/SP, nº. 

1.169.4316/SP e nº. 1712484/SP, relativo ao Tema 987/STJ, consistente na 

discussão acerca do seguinte assunto: ”Possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal.”

Deste modo, em razão do deferimento da penhora sobre patrimônio de 

propriedade da empresa em recuperação judicial, SUSPENDO o regular 

andamento do feito até o julgamento definitivo do recurso especial 

paradigmático, quando então cessada a suspensão a Serventia deverá 

providenciar a imediata remessa dos autos à conclusão, sem prejuízo de 

eventual provocação das partes nesse sentido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7552 Nr: 1470-59.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RIBEIRO - 

OAB:18.222/GO, CRISTIANO ALENCAR PAIM - OAB:5.099, Eduardo 

Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO, Procuradoria Geral do Estado - OAB:0000, 

TEREZINHA URANY DE CASTRO - OAB:2.725/GO

 Vistos etc.

A Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela 

afetação dos Recursos Especiais nº. 1.6952.61/SP, nº. 1.169.4316/SP e 

nº. 1712484/SP, relativo ao Tema 987/STJ, consistente na discussão 

acerca do seguinte assunto: ”Possibilidade da prática de atos constritivos, 

em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução 

fiscal.”

Deste modo, em razão do deferimento do pedido de penhora sobre 

patrimônio de propriedade da empresa em recuperação judicial, 

SUSPENDO o regular andamento do feito até o julgamento definitivo do 

recurso especial paradigmático, quando então cessada a suspensão a 

Serventia deverá providenciar a imediata remessa dos autos à conclusão, 

sem prejuízo de eventual provocação das partes nesse sentido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1739 Nr: 607-74.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:Procurador Est., MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RIBEIRO - 

OAB:18.222/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, 

MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14301/GO, TEREZINHA URANY DE 

CASTRO - OAB:2.725/GO

 Vistos etc.

A Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela 

afetação dos Recursos Especiais nº. 1.6952.61/SP, nº. 1.169.4316/SP e 

nº. 1712484/SP, relativo ao Tema 987/STJ, consistente na discussão 

acerca do seguinte assunto: ”Possibilidade da prática de atos constritivos, 

em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução 

fiscal.”

Deste modo, em razão do deferimento do pedido de penhora sobre 

patrimônio de propriedade da empresa em recuperação judicial, 

SUSPENDO o regular andamento do feito até o julgamento definitivo do 

recurso especial paradigmático, quando então cessada a suspensão a 

Serventia deverá providenciar a imediata remessa dos autos à conclusão, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 366 de 750



sem prejuízo de eventual provocação das partes nesse sentido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, Em substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 1328-59.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARIO VIANA FEITOSA ME, CLARIO VIANA 

FEITOSA, DAMIÃO LUIZ FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51906 Nr: 470-67.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA, IRMÃOS NAOUM & CIA LTDA, LÚCIA GOMES NAOUM, GEORGES 

HABIB NAOUM, USINA JACIARA S/A, USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR 

E ÁLCOOL S/A, ALZIRA GOMES NAOUM, ÂNGELA MARIA SANTOS 

NAOUM, MOUNIR NAOUM, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA NAOUM 

CABLE, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM, JAYNE NAOUM DENTZIEN, 

CARLA NAOUM COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Julio Tardin - OAB:4479/MT, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade interposta por PORTO SEGURO 

NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 285/302), 

onde afirma não ser parte na relação processual, requerendo o 

reconhecimento de sua propriedade sobre as benfeitorias existentes 

sobre os imóveis penhorados, sob o argumento de ter adquirido o direito 

de arrendamento dos mesmos por meio de compra das UPIs, no processo 

de Recuperação Judicial das empresas Usina Jaciara e Usina Pantanal.

Por sua vez, o exequente apresentou manifestação às fls. 404/408.

É o breve relato.

Decido.

A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa do executado, 

criado pela doutrina e jurisprudência, para discutir, no âmbito da própria 

execução, independentemente de penhora ou depósito, matérias de ordem 

pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e 

independentemente de dilação probatória.

Como escreve Humberto Theodoro Júnior:“(...) 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 dos embargos, sempre que sua defesa se 

referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação 

executiva e seus pressupostos processuais.

Admite-se excepcionalmente a peça defensiva para acolher exceções 

materiais, extintivas ou modificativas do direito do exequente, desde que 

comprovadas de plano, sem necessidade de produção de outras provas 

além daquelas constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção, 

mesmo porque existe um sistema de insurgência à disposição da 

executada no Código de Processo Civil vigente.

Entretanto, no caso dos autos, o excipiente não figura no polo passivo da 

ação, não fazendo parte da relação processual.

Assim, não lhe é facultada a oposição de exceção de pré-executividade e 

sim de embargos de terceiro, via eleita adequada à defesa dos interesses 

de quem não faz parte da lide.

É este o entendimento do E. TJMT, vejamos:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO 

– ILEGITIMIDADE ATIVA – OPOSIÇÃO POR TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA 

A RELAÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. I - A exceção de pré-executividade, constitui via 

excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela 

suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de 

dilação probatória. II - É que, a exceção de pré-executividade constitui 

exclusivamente um meio de defesa do executado, de modo que, não 

figurando a agravante no polo passivo da demanda e não sendo parte da 

relação processual, não lhe é facultada a oposição da aludida peça e sim 

dos embargos de terceiro, via eleita adequada à defesa dos interesses de 

quem é parte alheia à lide. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 

21/08/2017)

Por estas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo 

excipiente, conforme fundamentação supra, e, via de consequência, 

determino o regular prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a parte excipiente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de sucumbência.

Por outro lado, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

decidiu pela afetação dos Recursos Especiais nº. 1.6952.61/SP, nº. 

1.169.4316/SP e nº. 1712484/SP, relativo ao Tema 987/STJ, consistente na 

discussão acerca do seguinte assunto: ”Possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal.”

Deste modo, em razão do deferimento da penhora sobre patrimônio de 

propriedade da empresa em recuperação judicial, SUSPENDO o regular 

andamento do feito até o julgamento definitivo do recurso especial 

paradigmático, quando então cessada a suspensão a Serventia deverá 

providenciar a imediata remessa dos autos à conclusão, sem prejuízo de 

eventual provocação das partes nesse sentido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, Em substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 2454-86.2013.811.0010

 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: ZEFERINO CAMILO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.

Determino a intimação da requerida para que informe nos autos, no prazo 

de 15 dias, se o crédito do autor consta no rol de credores, e se já houve 

o devido pagamento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o autor para que 

requeira o que entender pertinente, no mesmo prazo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, Em substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 674-14.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 
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OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6714-14.2013.811.0010

Código 52103

Requerente: Flávia Santana de Sales Chagas

Inventariado: Espólio de Nilson das Chagas

VISTOS ETC,

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.78, observando a intimação à 

Fazenda Pública indicada, bem como, certifique-se quanto à eventual 

manifestação da inventariante acerca da decisão.

 Noutro banda, verifica que o veículo marca Toyota Hilux 4CSL 

dx/ano/modelo 2003, cor prata, mencionado na guia de fl. 61, não consta 

nas últimas declarações do inventariante.

Destarte, intime-se a inventariante por meio de seu advogado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da propriedade do referido bem 

móvel por parte do Espólio.

Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação.

 Cumpra-se

Jaciara-MT, 02 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27305 Nr: 3179-51.2008.811.0010

 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: IGINO LUIZ SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 (...) JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para CONDENAR o requerido 

Banco Brasil S/A ao pagamento das diferenças de correção monetária em 

relação à conta poupança nº 110.062.252-4 em favor do autor, devendo 

aplicar o percentual resultante da diferença apurada entre a quantia de 

42,72% da correção monetária do IPC, referentes, respectivamente, aos 

meses de janeiro a fevereiro/89, decorrentes dos expurgos inflacionários 

dos Planos Econômicos Verão, devidamente corrigido pelo IGPM, 

acrescido de juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde a época do 

vencimento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se aos autos à 

Central de Arrecadações e Arquivamento desta comarca para as 

p r o v i d ê n c i a s 

necessárias.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 

02 de outubro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56546 Nr: 922-43.2014.811.0010

 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: ROSÂNGELA VIRGÍNIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 922-43.2014.811.0010

Código 56546

Exequente: Rosângela Virgínia de Almeida

 Executado: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 144/145 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 146/159, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 144/145, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 02 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 2892-78.2014.811.0010

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ANDERSON JIMENEZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2892-78.2014.811.0010

Código nº. 59175

VISTOS ETC,

Intime-se a parte exequente pessoalmente, na pessoa de seu 

representante legal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

autos, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, do CPC).

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 08 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80274 Nr: 2317-02.2016.811.0010

 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: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação do requerente 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.: 19941 Nr: 1463-57.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 
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DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT, REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação à exequente, para no prazo 

de 05 (cinco ) dias, informar a conta bancária para futura expedição do 

alvará eletrônico do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51651 Nr: 188-29.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDES MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação à exequente, para no prazo 

de 05 (cinco ) dias, informar a conta bancária para futura expedição do 

alvará eletrônico do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24445 Nr: 656-66.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA GEAN MENDES DE SOUZA LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação à exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar a conta bancária para futura expedição de 

alvará eletrônico do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108286 Nr: 369-54.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 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 da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO. 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., 05 de fevereiro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65016 Nr: 1155-06.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIZ VALASCO DA SILVA NOVAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que, em contato telefônico com a períta Dra. Soraya, 

essa agendou a perícia para o dia 24/10/2018 às 12h00min, no Edíficio do 

Fórum dessa comarca.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002457-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA XAVIER (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002457-48.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LAURA DOS SANTOS BARBOSA RÉU: MARIA APARECIDA XAVIER 

Processo nº 1002457-48.2018.8.11.0010 VISTOS ETC, LAURA DOS 

SANTOS BARBOSA ROCHA ajuíza a presente Ação de Obrigação de Não 

Fazer Impeditiva de Obra Nova c/c Pedido Liminar em face de MARIA 

APARECIDA XAVIER, almejando, liminarmente, embargar a continuidade da 

obra no imóvel contíguo, bem como determinar a demolição do imóvel na 

parte que estiver lhe prejudicando. Para tanto, assevera que é proprietária 

do imóvel situado no Lote nº 06, Quadra 119, da Rua Itatinga nº 270, Bairro 

Santa Luzia, nesta cidade de Jaciara-MT, confrontando com o imóvel 

lindeiro lote nº 07, nº 270, da mesma Rua e Quadra. Relata que o imóvel 

vizinho está sendo construído com irregularidades, como a abertura de 

janela com visão diretamente na área interna do seu imóvel, 

desrespeitando a distância mínima legalmente exigida e parede da 

construção que invade aproximadamente 36 (trinta e seis) centímetros do 

imóvel da autora. Contudo, mesmo estando ciente de tais irregularidades, a 

proprietária do imóvel vizinho retomou a construção da obra em seu imóvel 

há cerca de uma semana. Com a inicial juntou documentos. É o 

necessário. Decido. I – Da Gratuidade da Justiça Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” DEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça. II – Da Tutela 

Provisória de Urgência O pedido de concessão de tutela de urgência 

exposto 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 
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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 o possuidor de 

prédio lindeiro é obrigado a construir janelas a menos de um metro e meio 

do terreno vizinho, consoante disposto no artigo 1.301 do Código Civil 

vigente, verbis: “Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço 

ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho..” A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ABERTURA DE JANELAS. 

AFONTA AO ARTIGO 1.301 DO CC. DEVER DE EFETUAR O FECHAMENTO 

DAS ABERTURAS. Evidenciado, pelo conjunto probatório dos autos, que o 

demandado, ao efetuar reformas em seu imóvel, abriu janelas a menos de 

metro e meio do terreno vizinho, desrespeitando o contido no art. 1.301 do 

CC, de rigor é o fechamento das aberturas. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070334750, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 

10/08/2016). (TJ-RS - AC: 70070334750 RS, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Data de Julgamento: 10/08/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2016) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DEMOLITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO 

NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E DE 

QUALIFICAÇÃO COMO SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALTERAÇÃO EM 

CONDOMÍNIO QUE REPRESENTA INTERFERÊNCIA EM PROPRIEDADE DE 

VIZINHO. ABERTURA DE PORTA DIRECIONADA AO ESTACIONAMENTO DE 

IMÓVEL COMERCIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA A SER PRESERVADO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. "1. O 

exercício dos direitos decorrentes da violação das regras e proibições 

insertas no capítulo relativo ao direito de construir tem origem no direito de 

propriedade. 2. A proibição inserta no art. 1.301, caput, do Código Civil - 

de não construir janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho - 

possui caráter objetivo, traduzindo verdadeira presunção de 

devassamento, que não se limita à visão, englobando outras espécies de 

invasão (auditiva, olfativa e principalmente física). 3. A aferição do 

descumprimento do disposto na referida regra legal independe da aferição 

de aspectos subjetivos relativos à eventual atenuação do devassamento 

visual, se direto ou oblíquo, se efetivo ou potencial. 4. Recurso especial 

conhecido em parte e, na parte conhecida, provido." (REsp 1531094/SP, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.10.2016, DJe 

24.10.2016) (TJ-SC - AC: 00059513420118240005 Balneário Camboriú 

0005951-34.2011.8.24.0005, Relator: Sebastião César Evangelista, Data 

de Julgamento: 01/03/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) No caso dos 

autos, é possível verificar através das imagens trazidas pela requerente o 

manifesto abuso do direito da autora ao instalar janela na parede divisória 

com o imóvel vizinho, em desconformidade com a legislação vigente. 

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência 

– perigo de dano – é indiscutível nos autos diante dos inúmeros prejuízos 

que poderão ser ocasionados caso não cesse a construção irregular. 

Contudo, o pedido de demolição do imóvel não comporta acolhimento. Isso 

porque, dispõe o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que é 

requisito imprescindível para à concessão da medida de urgência à 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que 

concederá a tutela, verbis: § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, a demolição da construção 

implicará em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que 

impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - CONSTRUÇÃO SOB LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA - 

REQUISITOS DOS ARTIGOS 560, 561 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO - 

IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

1. Os pressupostos para o manejo da ação de reintegração de posse são: 

a comprovação da posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da 

posse. 2. Deve ser indeferido o pedido de concessão de liminar visando à 

reintegração de posse quando necessária dilação probatória com o intuito 

de aferir os atos de posse e a data correta do esbulho supostamente 

praticado. 3. Mesmo que se considere a presença dos requisitos previstos 

nos artigos 560 e 561 do CPC/15, não há como deferir o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela que tenha por objetivo a demolição de 

imóvel, tendo em vista o caráter irreversível da medida. (TJ-MG - AI: 

10000160948816001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 

10/07/0017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

17/07/2017) De rigor, portanto, a concessão da liminar apenas para 

embargar a continuidade da construção no imóvel da confinante/ré. 

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 execução fundada 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 juiz 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 

PARCIALMENTE a liminar para EMBARGAR/SUSPENDER a obra em 

andamento no imóvel sito na Rua Itatinga, Lote 07, Quadra 119, Bairro 

Santa Luzia, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso 

de não cumprimento da ordem judicial. Cite-se a requerida no endereço 

constante na inicial para, com fundamento no art. 334 do NCPC, 

comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, 

apresentar pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada a 

revelia (art. 334 NCPC). Cite-se/Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 9 de outubro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74753 Nr: 379-69.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR MACIEL BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) JOCIMAR MACIEL BERNARDO para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a procuração 

juntda na ref. 18 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) informou que tem 

advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Márcio Guimarães Nogueira.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 9 de outubro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104912 Nr: 8591-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL MONTESORO MOHAMMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, VICTOR ADRIANI ANANIAS - 

OAB:21268/O

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO dos Advogados o acusado DRS. FRANCISCO DE CARVALHO, 

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO e VICTOR ADRIANI 

ANANIAS, via DJE, da audiência designada a ref. 27.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 115896 Nr: 5545-87.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SJAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do Réu de 

folhas 21/24 (ref.: 8), para querendo, manifestar-se a respeito no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 1808-47.2016.811.0018

 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: Avanildo Espírito Santo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. Rodrigues- ME, Hermelino Rodrigues, 

Miranda Aparecida Pereira dos Santos Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória de fls. 50, bem 

como de eventual manifestação dos requeridos.

Após, diga o autor no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35368 Nr: 2932-12.2009.811.0018

 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: Ruth Cezarina dos Santos

 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: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691

 Vistos etc.

Ante o cálculo da Contadora Judicial de fls. 189, digam as partes no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62228 Nr: 4848-42.2013.811.0018

 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 Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de endereço do executado pelo sistema INFOJUD.

Após, cite-se o executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73298 Nr: 2793-50.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirna Maria Krein Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, 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 Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74922 Nr: 3630-08.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane da Silva Siqueira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66708 Nr: 3497-97.2014.811.0018

 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: Salete Delci Panzerhagen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Vistos etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 125/129 e determino a 

intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de eventuais custas.

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%).

Cumpra-se com as devidas anotações no Sistema Apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70245 Nr: 1368-85.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Quitéria de Luca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cifra S/A, Banco Rural S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, por consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência da relação 

jurídica apontada nesta lide - Contrato nº 934102823; b) CONDENAR as 

requeridas solidariamente a restituir em dobro a quantia cobrada 

indevidamente, totalizando reembolso de R$ 9.486,00 (nove mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais), acrescidos de correção monetária da 

data do débito (março de 2013) e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação; c) CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária 

a contar da presente data e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação(Súmula 362 do STJ).Ante a sucumbência mínima da autora, 

arcarão as rés solidariamente com as custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios à parte autora, que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, cumpra o autor os termos 

dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se na 

forma do art. 513, §2º, do mesmo Estatuto, intimando-se as partes 

requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento 

voluntário da quantia condenatória atualizada, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) e prosseguimento da fase executiva (art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil).Ficam as partes requeridas 

advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem esse pagamento, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresentem, nos próprios autos, sua impugnação.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 922 Nr: 219-21.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO & BUCCI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: renata fernandes barroso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 05 (cinco) dias, com supedâneo no artigo 485, § 1º 

do Código de Processo Civil.

Às providências necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26272 Nr: 4254-38.2007.811.0018

 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: Ovidio Félix da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes acerca do cálculo da Contadoria Judicial de folha 162, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30495 Nr: 3065-88.2008.811.0018

 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: Neuza Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes acerca do cálculo da Contadoria Judicial de folha 178, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58468 Nr: 955-43.2013.811.0018

 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: Jereizete Aparecida dos Santos Figueiredo

 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:

 Intimar as partes acerca do cálculo da Contadoria Judicial de folha 123, 
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para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62047 Nr: 4674-33.2013.811.0018

 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: Rosania Barbosa Moreira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes acerca do cálculo da Contadoria Judicial de folha 172, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62229 Nr: 4849-27.2013.811.0018

 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 Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123PR/16691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o reclhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103701 Nr: 8608-57.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITO FÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. 

(PAGFÁCIL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. DA SILVA COELHO - ME, Welington da Silva 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Felippe Correia Lima 

do Amaral - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o reclhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96395 Nr: 4796-07.2017.811.0018

 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): V. A. de Queiroz-ME, Victor Nelson Gomes de 

Oliveira Valente, Dayana Kordine Franco da Cruz Valente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o reclhimento de 

diligência do (a) oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60160 Nr: 2735-18.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Paranorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:227541, 

Emiliano Matheus Bortolotto Beghini - OAB:OAB/SP 286992, Fábio 

André Fadiga - OAB:OAB/SP 139.961, FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, Henrique 

Schmidt Zalaf - OAB:OAB/SP 197.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da manifestação dos oficiais 

de justiça de fls. 101, pra manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28639 Nr: 1188-16.2008.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Ferreira Ramalho

 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:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar, no prazo legal, 

acerca da petição de fls. 239/240.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63815 Nr: 1197-65.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Folozino Alves de Souza Neto

 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:

 Proceder a intimação da parte autora, para manifestar no prazo lega, 

acerda da impugnação apresentada de fls. 142/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37380 Nr: 1547-92.2010.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvorina Machado Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Holmes Bernardi Neto - 

OAB:134633/SP, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12854-B

 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$ 

551,51 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos) 

que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor das custas, R$413,40 (Quatrocentos e Treze 

Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$138,11 (Cento e Trinta e 

Oito Reais e Onze Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001132-14.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. D. S. (REQUERENTE)

M. V. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. C. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001132-14.2018.8.11.0018 Parte Autora: NILCE 

APARECIDA DOS SANTOS Parte Ré: LUIZ ESTEVAO COVALSKI D E C I S 

Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A I - DEFIRO a tutela provisória pleiteada, 

tendo em vista que o interditando em questão é pessoa diagnosticada com 

problemas de “extenso infarto esquêmico agudo”, necessitando ser 

cuidado por terceiros, o que impede a prática dos atos da vida civil. 

Frise-se, por oportuno, que o pedido está muito bem amparado com laudos 

médicos. Assim, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

IDOSO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. COMPANHEIRA. ART 

273 DO CPC/2002. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. Presentes os requisitos autorizadores 

da tutela antecipatória e configurada a existência dos pressupostos de 

convencimento das alegações apresentadas, assim como o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, cabe sua concessão, a 

teor do art. 273, do CPC/2002. A interdição possui caráter nitidamente 

protetivo da pessoa do interditando e de seus bens, devendo o múnus ser 

exercido por pessoa que vise à melhor proteção da pessoa do incapaz e 

de seus bens. Preliminares não acolhidas. Recurso provido em parte. 

(TJMG; AI 1.0672.14.022858-2/001; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 

09/04/2015; DJEMG 15/04/2015) NOMEIO CURADOR PROVISÓRIO ao 

interditando a Sra. NILCE APARECIDA COVALSKI, que poderá administrar 

os benefícios previdenciários/assistenciais, bancários e outros 

necessários, nos termos do art. 749 do NCPC. II – Cite-se o interditando, 

para responder ao presente pedido, nomeando a Defensoria Pública como 

curadora à lide, que deverá apresentar a contestação no prazo legal. III – 

Nos termos do art. 751 do NCPC, designo o dia 13.12.2018, às 15h30min, 

para a realização de interrogatório do interditando. IV – Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. CITE-SE e INTIMEM-SE as partes. Expeça-se 

termo de curatela provisório. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000388-19.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

NELCI ROBERTO VEDOVETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000388-19.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o 

nº 200613 /2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

29/11/2018, às 09hs00min. Certifico ainda que, foi designada a Mediadora 

SANDY DE PAULA ALVES, portadora do CPF.: 024.345.241-17, Conta 

Corrente Nº 0062520-5, Agência Nº 667-0, Banco do Bradesco, no valor 

R$ 50,00 (cinquenta reais) à hora de Mediação/Conciliação, desde já 

estimando prazo razoável de 2 (duas) horas para realização da Sessão 

designada, cada parte deverá depositar 50% do valor arbitrado. Nos 

termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de 

origem para intimações de estilo a fim de que estes compareçam à Sessão 

de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 8 de outubro de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61590 Nr: 4216-16.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbro que a impugnação não devem 

ser acolhidos, razão pela qual julgo IMPROCEDENTE impugnação à 

execução.Condeno a Embargante pelos serviços prestados e nas custas 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor dos 

presentes embargos, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Preclusa a presente sentença, expeça-se RPV/Precatório em favor 

do exequente.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 11803 Nr: 752-96.2004.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq. Agron. de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamar Cristina Santos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriany Mazzer Marques Silva 

- OAB:14301-E, Helmut Flávio Preza Daltro - OAB:7285/MT, Roberto 

Carloni de Assis - OAB:11.291/MT, Tatyane C. de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e vislumbrando que os elementos 

constantes dos autos são suficientes ao prosseguimento da execução, 

REJEITO a presente Exceção de Pré-executividade oposta por THAMAR 

CRISTINA SANTOS BEZERRA e julgo-as improcedentes, por 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução, até final 

e integral satisfação da dívida exequenda. Deixo de condenar os 

excipientes/executados no pagamento de custas e honorários por serem 

incabíveis na espécie.Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

bloqueados nos autos, devendo ser observada os dados bancários 

informados pelo exequente.Após, intime-se a parte exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, para regular 

prosseguimento do feito.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40416 Nr: 868-58.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Benz Leasing do Brasil Arrendamento 

Mercantil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Furtado Loubet - OAB:9444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles de Souza Rodrigues 

- OAB:9874-B/MT

 DESPACHO

 Tendo em vista que a parte Executada devidamente intimada (fl. 442) 

deixou de oferecer embargos no prazo legal, mantendo-se inerte, 

expeça-se o respectivo RPV, nos termos do Provimento 11/2017-CM.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32964 Nr: 733-17.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aued & Silva Ltda, Silvana Margareth da Silva 

Aued, Maria Lucia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de exceção de pré-executividade em que se prescrição do 

crédito tributário (f. 40/49). Instado a manifestar-se, a Fazenda pública 

rechaçou as alegações e requereu e não conhecimento dos pedidos (f. 

53/55).

I – DA PRESCRIÇÃO

A questão inerente à prescrição e decadência é matéria de ordem pública, 
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que pode ser conhecida, inclusive, de ofício pelo juiz.

 Pois bem. A contagem da prescrição do crédito tributário inicia-se no 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado, nos exatos termos do art. 173, inc. I, do CTN.

O prazo prescricional de cinco anos, tem como termo final a data do 

despacho do juiz que ordena a citação do devedor, consoante artigo 174, I 

do CTN e entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 

AJUIZAMENTO APÓS AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 

118/2005. INTERRUPÇÃO. DESPACHO INICIAL. CRÉDITO NÃO PRESCRITO. 

AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO CONFERIDO POR LEI. RECURSO 

PROVIDO. Nas execuções fiscais ajuizadas após as alterações advindas 

da Lei n. 118/2005, interrompe-se a contagem do prazo prescricional com 

o despacho que ordena a citação. In casu, entre a data da constituição do 

crédito tributário e a data do despacho ordenador da citação, não se 

materializou o transcurso de cinco anos, de forma que não está 

consumado o instituto da prescrição. (TJ-MT; APL 44087/2013; Vila Rica; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; DJMT 24/03/2014; 

Pág. 116).”

Considerando que o crédito tributário foi constituído em 19/07/2007 (fls. 

09), o ajuizamento da ação se deu em 02/04/2009 (fl. 08), e a decisão que 

recebeu a inicial e determinou a citação foi proferida em 24/06/2009 (fl. 

11/12), é evidente que não ocorreu a prescrição do crédito tributário.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pré-executividade.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57185 Nr: 3422-29.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldomir Hidematsu Yamanoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de exceção de pré-executividade em que se prescrição do 

crédito tributário (f. 34/35). Instado a manifestar-se, a Fazenda pública 

rechaçou as alegações e requereu a rejeição dos pedidos (f. 53/55).

I – DA PRESCRIÇÃO

A questão inerente à prescrição e decadência é matéria de ordem pública, 

que pode ser conhecida, inclusive, de ofício pelo juiz.

 Pois bem. A contagem da prescrição do crédito tributário inicia-se no 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado, nos exatos termos do art. 173, inc. I, do CTN.

O prazo prescricional de cinco anos, tem como termo final a data do 

despacho do juiz que ordena a citação do devedor, consoante artigo 174, I 

do CTN e entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 

AJUIZAMENTO APÓS AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 

118/2005. INTERRUPÇÃO. DESPACHO INICIAL. CRÉDITO NÃO PRESCRITO. 

AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO CONFERIDO POR LEI. RECURSO 

PROVIDO. Nas execuções fiscais ajuizadas após as alterações advindas 

da Lei n. 118/2005, interrompe-se a contagem do prazo prescricional com 

o despacho que ordena a citação. In casu, entre a data da constituição do 

crédito tributário e a data do despacho ordenador da citação, não se 

materializou o transcurso de cinco anos, de forma que não está 

consumado o instituto da prescrição. (TJ-MT; APL 44087/2013; Vila Rica; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; DJMT 24/03/2014; 

Pág. 116).”

Considerando que o crédito tributário foi constituído em 08/09/2011 (fls. 

07), o ajuizamento da ação se deu em 13/12/2012 (fl. 05-v), e a decisão 

que recebeu a inicial e determinou a citação foi proferida em 21/01/2013 

(fl. 09/10), é evidente que não ocorreu a prescrição do crédito tributário.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pré-executividade.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10018 Nr: 253-59.1997.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Cimasa Ltda, José Antônio Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Fernando José Bonatto - OAB:25.698-PR, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Antes de apreciar o pedido de penhora online, intime-se a parte exequente 

para juntar memória atualizada do débito.

 Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35716 Nr: 3292-44.2009.811.0018

 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: W. J. Kistner - ME-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por W. J. KISTNER - ME 

em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 442 foi determinado que a parte exequente especificasse quais os 

documentos faltantes, sob pena de restar satisfeita a obrigação.

A parte exequente manifestou às fls. 443/445. O Banco às fls. 449.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

Da análise dos autos, verifico que a obrigação encontra-se satisfeita, pois 

após o retorno dos autos da instância superior, o Banco visando dar 

cumprimento a determinação judicial juntou às fls. 280/284, 289/344, 

377/433 diversos contratos da parte requerente firmados com a instituição 

financeira.

Ocorre que em todas as oportunidades a autora manifesta não estar de 

acordo com os documentos exibidos, pois não comprovam os descontos 

supostamente não autorizados em sua conta corrente.

Desta feita, considerando que o Banco exaustivamente juntou aos autos 

documentos visando dar cumprimento a obrigação imposta e, o exequente 

não especificou corretamente quais documentos ainda não foram 

apresentados, a extinção do feito pelo cumprimento da obrigação é medida 

que se impõe, mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo, ante o cumprimento da obrigação imposta.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38939 Nr: 2962-13.2010.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Antonio Bertozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO à execução apresentada pelo Executado.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35509 Nr: 3075-98.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Furlanetto Bergamaschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pré-executividade. 

Intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35510 Nr: 3076-83.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toshimitsu & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Considerando que a parte exequente tentou de todas as formas a citação 

pessoal da executada, cumprido o requisito estampado no enunciado n° 

414 da súmula do STJ (A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades), outra alternativa não resta 

senão a citação por edital. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. 

A citação por edital tem como pressuposto encontrar-se o réu/devedor em 

lugar incerto e não sabido e depende de prova quanto à frustração da(s) 

primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No caso, determinada a expedição 

de mandado de penhora, a citação foi frustrada por não mais funcionar a 

empresa no local indicado no título, conforme certidão lavrada por oficial 

de justiça. 3. Situação que aponta para a dissolução de fato da empresa a 

ensejar a citação por edital, modalidade que se afigura adequada ao caso. 

4. Agravo de instrumento provido. (TRF 05ª R.; AGTR 

0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo 

Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; DEJF 23/11/2012; Pág. 402)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os pedidos de fl. 51, determinando 

a citação por edital da parte executada.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35067 Nr: 2613-44.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José Gonçalves dos Santos, Mario J. 

Gonçalves dos Santos-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICARDO BARELA IORI 

- OAB:18438/O, TONI FERNANDES SANCHES - OAB:19529/O

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de exceção de pré-executividade em que se prescrição do 

crédito tributário (f. 42/48). Instado a manifestar-se, a Fazenda pública 

rechaçou as alegações e requereu a rejeição dos pedidos (f. 57/58).

I – DA PRESCRIÇÃO

A questão inerente à prescrição e decadência é matéria de ordem pública, 

que pode ser conhecida, inclusive, de ofício pelo juiz.

 Pois bem. A contagem da prescrição do crédito tributário inicia-se no 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado, nos exatos termos do art. 173, inc. I, do CTN.

O prazo prescricional de cinco anos, tem como termo final a data do 

despacho do juiz que ordena a citação do devedor, consoante artigo 174, I 

do CTN e entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 

AJUIZAMENTO APÓS AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 

118/2005. INTERRUPÇÃO. DESPACHO INICIAL. CRÉDITO NÃO PRESCRITO. 

AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO CONFERIDO POR LEI. RECURSO 

PROVIDO. Nas execuções fiscais ajuizadas após as alterações advindas 

da Lei n. 118/2005, interrompe-se a contagem do prazo prescricional com 

o despacho que ordena a citação. In casu, entre a data da constituição do 

crédito tributário e a data do despacho ordenador da citação, não se 

materializou o transcurso de cinco anos, de forma que não está 

consumado o instituto da prescrição. (TJ-MT; APL 44087/2013; Vila Rica; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; DJMT 24/03/2014; 

Pág. 116).”

Considerando que o crédito tributário foi constituído em 11/05/2007 (fls. 

09), o ajuizamento da ação se deu em 30/09/2009 (fl. 08-V), e a decisão 

que recebeu a inicial e determinou a citação foi proferida em 02/10/2009 

(fl. 11), é evidente que não ocorreu a prescrição do crédito tributário.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pré-executividade.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37300 Nr: 1468-16.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C.Sirena ME (Sirena Comercial 

Agropecuários)., Julio Cesar Sirena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de exceção de pré-executividade em que se prescrição do 

crédito tributário (f. 73/82). Instado a manifestar-se, a Fazenda pública 

rechaçou as alegações e requereu a rejeição dos pedidos (f. 94/96).

I – DA PRESCRIÇÃO

A questão inerente à prescrição e decadência é matéria de ordem pública, 

que pode ser conhecida, inclusive, de ofício pelo juiz.

 Pois bem. A contagem da prescrição do crédito tributário inicia-se no 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado, nos exatos termos do art. 173, inc. I, do CTN.

O prazo prescricional de cinco anos, tem como termo final a data do 

despacho do juiz que ordena a citação do devedor, consoante artigo 174, I 

do CTN e entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 

AJUIZAMENTO APÓS AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 

118/2005. INTERRUPÇÃO. DESPACHO INICIAL. CRÉDITO NÃO PRESCRITO. 

AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO CONFERIDO POR LEI. RECURSO 

PROVIDO. Nas execuções fiscais ajuizadas após as alterações advindas 

da Lei n. 118/2005, interrompe-se a contagem do prazo prescricional com 

o despacho que ordena a citação. In casu, entre a data da constituição do 

crédito tributário e a data do despacho ordenador da citação, não se 

materializou o transcurso de cinco anos, de forma que não está 

consumado o instituto da prescrição. (TJ-MT; APL 44087/2013; Vila Rica; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; DJMT 24/03/2014; 

Pág. 116).”

Considerando que o crédito tributário foi constituído em 28/11/2007 (fls. 

10), o ajuizamento da ação se deu em 25/05/2010 (fl. 08-v), e o despacho 

do juiz que ordenou a citação foi proferido em 15/07/2010 (fl. 14), é 

evidente que não ocorreu a prescrição do crédito tributário.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pré-executividade.
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Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 3231-81.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nasia Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edineia Cristina dos Santos - 

OAB:20092

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e vislumbrando que os elementos 

constantes dos autos são suficientes ao prosseguimento da execução, 

REJEITO a presente Exceção de Pré-executividade oposta por NASIA 

SOUZA MARTINS e julgo-as improcedentes, por consequência, determino 

o regular prosseguimento da execução, até final e integral satisfação da 

dívida exequenda. Deixo de condenar os excipientes/executados no 

pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na 

espécie.Intime-se a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, para regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60722 Nr: 3339-76.2013.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62806 Nr: 257-03.2014.811.0018

 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: LC, João Canedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada do laudo socioeconômico fl.128/138, bem 

como, quanto a manifestação do Requerido às fl.138-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60828 Nr: 3441-98.2013.811.0018

 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: Manoel Alves Reis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 769-54.2012.811.0018

 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: Pedro Jair Volpato

 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:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65576 Nr: 2737-51.2014.811.0018

 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 da Luz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 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$ 

551,16 (Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Dezesseis Centavos) que 

foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Quarenta Centavos) e valor das taxas R$137,76 (Cento e Trinta e Sete 

Reais e Setenta e Seis Centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36 Nr: 37-69.1995.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kumaru Indústria de Artefatos de Madeiras 

Ltda, Rubens Alberto Orsolini Nicolosi, Maria de Fátima Marrafon Nicolosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar a patrona da parte autora quanto ao desarquivamento dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105731 Nr: 1005-93.2018.811.0018

 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): Luciane Borba Azoia Bezerra, Isac Pintor, 

Antonio Batista da Mota, Cleirton Senhorin, Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves, Joaquim Tolovi Junior, Lourival de Souza Rocha, Meritawara 

Nibetad Baganha, Dilso Pedro Banowski, Flavia Cavichioli da Silva, C. 

Cândido de Souza - EPP, Claudinei Candido de Souza, Maiko Cleomir 

Brustolin, Elizeu do Nascimento Silva, Município de Juara-MT- na pessoa 

do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23216, ANNE CAROLINE SCHOMMER - OAB:21588/O, Ghyslen 
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Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:MT/11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, PRISCILA GONÇALVES DE 

ARRUDA - OAB:20310/O, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, 

RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 D E C I S Ã O

Antes de proferir julgamento, entendo necessário realização de inspeção 

judicial na Escola Pública Francisco Sampaio, para averiguar se a reforma 

realmente ocorreu, e se atendeu aos requisitos exigidos no contrato.

Assim, designo o dia 19/10/2018 às 11h30 para a realização da inspeção 

judicial.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus advogados para, querendo, 

acompanharem a inspeção.

Nomeio os Oficiais de Justiça Ruanyto e Uagner para a realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61167 Nr: 3784-94.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alcir Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de correspondência devolvida , com informação de 

"mudou-se" (fl.53), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42213 Nr: 2646-63.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Nonato de Amorim, Maria Ivone Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de oficio pelo INCRA fl.247/248, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86331 Nr: 5443-36.2016.811.0018

 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: Lino Sant' Ana da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:126.504, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/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.: 83396 Nr: 3785-74.2016.811.0018

 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: João dos Passos Francisco Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74742 Nr: 3563-43.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Davoglio de Arruda - 

OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13431-B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74741 Nr: 3562-58.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Davoglio de Arruda - 

OAB:29.208, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13431-B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75801 Nr: 114-43.2016.811.0018

 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: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Cristina Tabile - 

OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O
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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.: 84463 Nr: 4379-88.2016.811.0018

 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: Milton Gasparini Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-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.

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.: 80527 Nr: 2182-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manu Modas Comercio Ltda-ME, Silvana 

Margareth da Silva Aued, Maria Lucia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 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.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66421 Nr: 3328-13.2014.811.0018

 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: Pedro Dias do Nascimento Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 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.: 74519 Nr: 3450-89.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPRAAM Café e Produtos Alimenticios da Amazonia 

Sociedade Limitada, Vicente Mascarós Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 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.: 118037 Nr: 6331-34.2018.811.0018

 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: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

 Trata-se de pedido de Alvará para realização do IV Festival de Dança, 

com data de realização nos dias 19 e 20 de outubro na praça central de 

Juara.

Na descrição do referido evento consta a participação de pessoas de 06 

a 60 anos de idade, inclusive de cidades vizinhas.

Ocorre que ao compulsar os autos denoto algumas irregularidades com os 

dados informados e a Portaria n. 002/2018-JASM -2ª Juara- que regulariza 

a entrada e permanência de menores de idade em eventos festivos na 

cidade.

O capitulo II da referida Portaria regulamenta a participação de menores 

nos certames de beleza, voz e outros eventos públicos festivos com a 

participação de menores, constando no art. 8º a vedação da participação 

de menores de 10 (dez) anos de idade em certames em local aberto, como 

no caso.

Seguindo a Portaria, o art. 10º, letra “e”, determina que em caso da 

participação de menores em eventos desta natureza, se faz necessária a 

apresentação da relação de crianças e adolescentes que participarão do 

evento, da documentação de autorização do responsável, tudo no prazo 

de a0 (dez) dias.

Por fim, denoto que pende dos autos comprovação de que haverá local 

apropriado para higiene, com uso de banheiros próprios para o período do 

evento.

Desse modo, DETERMINO que a parte autora se manifeste quanto as 

regras da Portaria da Infância e Juventude vigente e realize a adequação 

as normas ali referidas, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do 

alvará para autorizar a participação de menores.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117963 Nr: 6300-14.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

 Trata-se de pedido de Alvará para realização do ENCONTRO DE 

VIOLEIROS, com data de realização nos dias 13 e 14 de outubro no salão 

da comunidade Santo Antônio, distrito de Paranorte.

Saliento que a Portaria que regulamenta as regras para expedição de 

Alvará de Eventos no Município foi alterada recentemente, Portaria de n. 

002/2018, de 24 de abril de 2018.

A referida Portaria regula e orienta os organizadores de modo geral na 

realização de eventos que mantenham a participação de menores, no 

intuito de proteger e resguardar interesses das crianças e adolescentes 

que irão participar dos eventos festivos desta cidade.

Assim, compulsando os autos denoto que pende documentação exigida no 

art. 18 da referida Portaria, incisos IV, V e VII.

Verifico ainda que a resposta do oficio da Vigilância Sanitária (f. 19) faz 

apontamentos/ recomendações consideráveis em relação a comprovação 

de estrutura do local do evento, como banheiros, combate a incêndio no 

local, estrutura do palco dentre outros, o que deve ser justificado nestes 

autos, pela organização do evento.

Desse modo, DETERMINO que a parte autora se manifeste quanto as 

regras da Portaria da Infância e Juventude vigente e realize a adequação 

as normas ali referidas, em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

alvará para autorizar a participação de menores.

Intime-se e Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-42.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

RILLER HOFFMANN DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010096-42.2016.8.11.0018 REQUERENTE: RILLER HOFFMANN DE PAULA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Diante do 

descumprimento da obrigação de fazer e a possibilidade de sua converter 

em perdas e danos, para que não haja prejuízo da parte promovente e 

sucessiva cobrança de multa astreinte, com fulcro no artigo 499 do Código 

de Processo Civil e 248 do Código Civil, instauro o incidente de conversão 

em perdas e danos para que seja respeitado o princípio do contraditório. 

Intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, apresente nos 

autos parâmetros que podem ser utilizados para a conversão da 

obrigação de em pecúnia, sob pena de preclusão e serem utilizados 

parâmetros estabelecidos exclusivamente por deste juízo. Decorrido o 

prazo da parte promovente, intime-se a parte promovida para que, em igual 

prazo (5 dias), manifeste-se também sobre os parâmetros de conversão, 

sob pena de preclusão e serem utilizados parâmetros estabelecidos 

exclusivamente por deste juízo. Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

TATIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Promovo a intimação das partes do retorno dos autos da Turma Recursal, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAETANO DE ANDRADE (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001089-77.2018.8.11.0018 REQUERENTE: RAQUEL CAETANO DE 

ANDRADE REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A DECISÃO Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos 

– art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações tecidas na 

petição inicial em relação aos documentos juntados, o indeferimento da 

tutela de urgência é medida que se impõe. Isso porque alega a parte que a 

dívida esta quitada porém a requerida mantem seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Contudo, a negativação refere-se a fatura vencida em 

04/01/2017 com inclusão em 08/11/2017 e os comprovantes de 

pagamentos referem-se as faturas pagas em 11/2017, 12/2017 e 06/2018. 

Ademais, o valor descrito nas faturas pagas é divergente do valor inscrito 

no SPC/SERASA. Assim, entendo não restar demonstrado os requisitos do 

artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, ausente os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO, 

por ora, a tutela antecipada pleiteada pela parte reclamante e determino o 

prosseguimento do feito. Já designada audiência de conciliação cite-se a 

parte requerida dos termos desta ação e intime-a da presente decisão, a 

fim de que compareça à sessão, consignando que deverá oferecer 

defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de conciliação, sob 

pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Com a defesa, intime-se a parte autora para, no mesmo prazo – 5 dias, 

apresentar impugnação. Intime-se a parte requerente da presente decisão 

e para a audiência de conciliação já designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-67.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001122-67.2018.8.11.0018 REQUERENTE: JOSUE OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Cotejando as alegações tecidas na petição inicial em relação aos 

documentos juntados, o indeferimento da tutela de urgência é medida que 

se impõe. Isso porque alega a parte autora não contratou serviços 

referente as linhas (66) 3566-4527 e (66) 98467-1962, havendo faturas 

em aberto. Que seu nome foi negativado e diante da reclamação no 

Procon a ré retirou a inscrição do nome do autor. Desta forma, entendo 

não restar demonstrado os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente 

o perigo de dano, já que não no caso em exame, nota-se que se trata de 

simples cobrança e, diante da narrativa do promovente, não houve 

pagamento indevido, e a requerida excluiu seu nome nos cadastros de 

proteção do crédito, razão pela qual não vislumbro perigo de dano ou risco 

ao resultado útil, já que, aparentemente, não se trata de meio vexatório ou 

ultrajante. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ausente os requisitos do artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pleiteada pela parte 

reclamante e determino o prosseguimento do feito. Já designada audiência 

de conciliação cite-se a parte requerida dos termos desta ação e intime-a 

da presente decisão, a fim de que compareça à sessão, consignando que 

deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. Com a defesa, intime-se a parte autora para, no mesmo 
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prazo – 5 dias, apresentar impugnação. Intime-se a parte requerente da 

presente decisão e para a audiência de conciliação já designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-67.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 31/10/2018 14:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-15.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS (ADVOGADO(A))

SERGIO JUCOSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

ARAUJO & ARAUJO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCOS BERTONCELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

GILMAR MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO FORQUIM DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010232-15.2011.8.11.0018 

REQUERENTE: SERGIO JUCOSKI REQUERIDO: ARAUJO & ARAUJO LTDA 

Vistos e etc, Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por ARAUJO 

& ARAUJO LTDA visando suprir suposta omissão, contradição e 

obscuridade na sentença de ID 14428233. 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 OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-66.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000262-66.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: SAMUEL FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

e etc, Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por TELEFONICA 

BRASIL S/A visando suprir suposta omissão, contradição e obscuridade 

na sentença de ID: 14401498. 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 OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-58.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

MAYKIEL RENNAN WELTER SOKOLOWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-05.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

LUANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 
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querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-29.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

SIMONI ALVES LOUREIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ROMANI PATUSSI (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº 8010028-29.2015.8.11.0018 EXEQUENTE: SIMONI ALVES 

LOUREIRO EXECUTADO: VALQUIRIA TURISMO EIRELI - ME DESPACHO 

INTIME-SE a parte exequente para juntar memória atualizada do débito e, 

pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN (ADVOGADO(A))

THAINARA DE BRIDA PIOVESAN (EXEQUENTE)

MARINE MARTELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCOS PATARO TAVARES (ADVOGADO(A))

ADEMIR BUITONI (ADVOGADO(A))

ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS, COMERCIAL, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000033-09.2018.8.11.0018 EXEQUENTE: THAINARA DE 

BRIDA PIOVESAN EXECUTADO: ESTRELA - DISTRIBUIDORA DE 

BRINQUEDOS, COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 

DESPACHO INDEFIRO o pleito de ID: 15676510. Cumpra-se conforme 

determinado pelo Provimento nº 68 do CNJ, eis que conforme "art. 1º As 

decisões monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento 

de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte 

contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso." Portanto, a 

serventia apenas esta cumprindo referido Provimento. Com o transcurso 

do prazo previsto no Provimento, expeça-se respectivo alvará para 

levantamento dos valores. Ás providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-05.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

A. MANTOVANI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MURILLO DE FARIA FERRO (ADVOGADO(A))

TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-43.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-56.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (ADVOGADO(A))

ANDRE KOIKE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresente impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requerida(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010298-53.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

RONALDO MICHELAN RODRIGUES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA TRAMONTIM DE MELO (EXECUTADO)

EVALDO DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010298-53.2015.8.11.0018 EXEQUENTE: RONALDO MICHELAN 

RODRIGUES OLIVEIRA EXECUTADO: EVALDO DE MELO, MARIA HELENA 

TRAMONTIM DE MELO DECISÃO Em análise dos autos, verifica-se que do 

ID: 11689020, o bem penhorado foi avaliado em R$ 24.580,00 (vinte e 

quatro mil e quinhentos e oitenta reais). O credor manifestou interesse na 

adjudicação do referido bem, conforme petição juntada no ID: 12311874, 

requerendo a remoção do bem em seu favor e depósito da diferença. A 

parte promovida, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo 

para se manifestar acerca da avaliação do bem penhorado e do pedido de 

adjudicação formulado pela parte promovente. Posto isso, DEFIRO o 

pedido de adjudicação formulado pelo credor, conforme os artigos 825 e 

876 do Código de Processo Civil. Intime-se o credo para depositar o valor 

diferença. Intime-se a parte devedora, dando-lhe ciência da adjudicação. 

Decorrido 5 dias sem manifestação, lavre-se o respectivo auto de 

adjudicação. Expeça-se carta de adjudicação para a transferência da 

propriedade do veículo adjudicadas. Nos termos do artigo 877, § 2º, do 

CPC, descreva minuciosamente o bem adjudicado. Após, intime-se o 

exequente para manifestar quanto a satisfação integral do débito. Por fim, 

concluso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010374-43.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

DARCI FUHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON BRUNO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Processo nº 8010374-43.2016.8.11.0018 EXEQUENTE: DARCI FUHR 

EXECUTADO: MARLON BRUNO RODRIGUES D E S P A C H O Defiro o 

pedido de ID: 11612635. Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema 

RENAJUD, de veículos em nome do executado. Com a juntada do extrato, 

vista a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito. Quanto ao pedido de inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 517 do CPC, 

caberá ao exequente com efetivar o protesto com a respectiva certidão de 

de inteiro teor da decisão. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000373-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000373-50.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: ELIANE FUHR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

SENTENÇA Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, verifico que o objetivo da presente 

demanda é idêntica ao feito nº 1000386-49.2018.811.0018 em tramite 

perante este Juizado Especial. Tanto nesta ação como naquela a parte 

exequente busca ver satisfeito créditos de certidões de nomeação para 

atuar como advogada dativa, de sorte que o cenário fático acima 

delineado apresenta nitidamente os contornos jurídicos do fenômeno da 

litispendência (§ 3º do art. 337 do NCPC), uma vez que, usando das 

palavras de ARAKEN DE ASSIS, “os elementos do mérito se identificam 

através das partes, da causa e do pedido", adotando o CPC, no tema, o 

critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem res e eadem causa 

petendi).” Corroborando, uma ação é idêntica à outra quando tem os 

mesmos elementos individualizadores, ou seja, as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo a presença dos 

mesmos elementos individualizadores em duas ações que estão em curso, 

resta configurada a litispendência. Segundo Nelson Nery Júnior, em seu 

Código de Processo Civil Comentado - 4ª ed. - São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 1999, p. 793: “Ocorre a litispendência quando se reproduz 

ação idêntica a outra que já está em curso. Ações são idênticas quando 

têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e 

imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência (art. 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente 

ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá 

prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito 

(CPC 267 V). – Grifo meu. “ Em resumo, no caso judicializado, não paira 

nenhuma dúvida acerca da coincidência subjetiva, de objetos e de 

pedidos, sendo que a presente ação fora ajuizada no dia 07.06.2018, 

enquanto a ação nº 1000386-49.2018.811.0018 fora ajuizada no dia 

12.06.2018. Na ação cuja distribuição foi realizado perante o Juizado 

Especial, já houve recebimento da inicial e citação do Estado de Mato 

Grosso para opor embargos. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro e 

petição inicial e nos termos do § 3º do art. 337, RECONHEÇO a 

litispendência nesta ação em relação ao feito ação nº 

1000386-49.2018.811.0018, em trâmite perante este Juizado, e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos art. 485, I e V do 

NCPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as anotações de praxe. P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83298 Nr: 3723-34.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado CLEBERSON 

APARECIDO DA SILVA pela prática dos delitos de lesão corporal e 

ameaça, praticados no âmbito das relações domésticas. DOSIMETRIA DA 

PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º 

DO CÓDIGO PENAL [...] Todavia, por entender que as circunstâncias 

atenuantes não podem ultrapassar o mínimo legal estabelecido como pena, 

deixo de valorar a atenuante de confissão.Inexistem causas de aumento 

ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado 

definitivamente a pena de 3 (três) meses de detenção.DOSIMETRIA DO 

DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). [...] Inexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu 

condenado definitivamente a pena de 1 (um) mês de detenção.Incidindo a 

regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o 

réu cumprir 4 (quatro) meses de detenção, por necessária e suficiente a 

repreender suas condutas.Em análise novamente do artigo 59 

(circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código 

Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, estabeleço o regime 

aberto para o início do cumprimento da pena.Em face da natureza do 

delito, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 44).[...] 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o 

trânsito em julgado:Oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto 

no artigo 15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais) e;Expeça-se guia de execução penal; Cumpra-se 

expedindo o necessário e após, arquivem-se com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80296 Nr: 2067-42.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

condenar o réu OSVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA pela prática do delito de 

porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03); PASSO À 

DOSIMETRIA DA PENA [...] Condeno, portanto, o réu OSVALDO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com 

fulcro no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 do 

Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é 

superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime 

doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado não obstam a concessão da benesse. 

Portanto substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos (art. 

44, § 2º, do CP), sem prejuízo da pena de multa aplicada, que devem ser 

aplicadas pelo juiz das execuções penais.Remetam-se os autos ao 

contador para o cálculo da multa e das custas, intimando-se o acusado 

para o pagamento.Condeno o réu em custas processuais na forma do 

artigo 804 do Código de Processo Pe-nal.Nos termos do artigo 336 do 

Código de Processo Penal o valor da fiança prestada pelo acusado deverá 

ser utilizado para pagamento das custas processuais. O restante do valor, 

caso houver, deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário conforme 

determina o artigo 978 § 1º do CNGC.Declaro o perdimento da arma e 

munições em favor da União, o que faço com base no art. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal.Certificado que for o trânsito em julgado: 

comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; 

expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e ano-tações de estilo, 

arquive-se em definitivo.Ciência ao Representante do Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 84792 Nr: 4566-96.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Gonçalves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

condenar o réu BENTO GONÇALVES LIMA pela prática do delito de porte 

ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03); PASSO À DOSIMETRIA 

DA PENA [...] Condeno, portanto, o réu BENTO GONÇALVES LIMA à pena 

de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no 
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valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 do Código Penal, 

verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro 

anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 

Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso e a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado não obstam a concessão da benesse. Portanto substituo a 

pena de reclusão por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), 

sem prejuízo da pena de multa aplicada, que devem ser aplicadas pelo juiz 

das execuções penais.Remetam-se os autos ao contador para o cálculo 

da multa e das custas, intimando-se o acusado para o 

pagamento.Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 

do Código de Processo Penal.Nos termos do artigo 336 do Código de 

Processo Penal o valor da fiança prestada pelo acusado deverá ser 

utilizado para pagamento das custas processuais. O restante do valor, 

caso houver, deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário conforme 

determina o artigo 978 § 1º do CNGC.Declaro o perdimento da arma e 

munições em favor da União, o que faço com base no art. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal.Certificado que for o trânsito em julgado: 

comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; 

expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se em definitivo.Ciência ao Representante do Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 2482-54.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado CLAUDINEI NASCIMENTO DE LIMA, 

já qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 33, 

“caput” c/c art. 40, inciso III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e 

ABSOLVÊ-LO dos delitos descritos nos artigos 35, caput, da Lei 11343/06 

e artigo 12 da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso VII e III do 

Código Penal, respectivamente[...]Fixo como regime inicial o SEMIABERTO, 

nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso. Concedo 

ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o regime de 

pena aplicado e por este Juízo entender que não estão mais presentes os 

requisitos autorizadores da segregação cautelar.Considerando que nos 

autos não existem elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos 

pela vítima, deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos 

causados pela infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.Deixo de 

aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, pois 

o período em que o réu esteve preso não é suficiente para progressão de 

regime.Incabível no caso dos autos, o instituto da conversão da pena em 

restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena previsto no artigo 

77, inciso II do Código Penal, em razão da pena aplicada. Remetam-se os 

autos ao contador para o cálculo da multa, intimando-se os acusados para 

o pagamento, em 20 (vinte) dias, após o trânsito em julgado desta 

decisão.Custas processuais pelo acusado (CPP, art. 804).Determino a 

incineração das drogas, nos moldes do art. 58, §1º c/c. 32, § 1º, ambos 

da lei nº 11.343/06.Com fulcro no art. 63 da lei nº 11.343/06, declaro 

perdidos em favor da União os produtos, bens e valores apreendidos, 

devendo ser revertido ao FUNAD, tendo em vista que foram utilizados para 

a prática do delito. [...]

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 66514 Nr: 3391-38.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Udirley Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UDIRLEY JOSE DA SILVA, Cpf: 

02627994131, Rg: 2109909-0, Filiação: Irene Aparecida da Silva e Valdete 

Jose da Silva, data de nascimento: 11/10/1990, brasileiro(a), natural de 

Porto dos Gaúchos-MT, convivente, balanceiro, Telefone (66) 8411-9418. 

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: ... JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o 

acusado UDIRLEY JOSÉ DA SILVA, nas penas do delito do art. 155, § 4º, 

inciso II, do Código Penal, (...) ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos de 

reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.Observa-se que o réu 

preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela 

qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal. A indenização 

prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal depende de 

pedido explícito do Ministério Público ou da vítima, no caso em apreço 

inexiste tal requerimento, razão pela qual deixo de fixar valor mínimo de 

indenização para a ofendida.Condeno o réu em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.Por fim, concedo ao 

acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 09 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 112415 Nr: 4051-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado Municipal de Juara-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc,

Trata-se de pedido de revogação de medidas cautelares, uma vez que 

segundo o requerido está cumprindo rigorosamente há mais de 90 

(noventa) dias todas as cautelares fixadas.

O Ministério Público manifestou pela manutenção das medidas cautelares 

com exceção da retirada da tornozeleira eletrônica.

 É o relato.

Decido.

Com relação ao pedido de revogação das medidas cautelares que foram 

fixadas para preservação da integridade física e psíquica da ofendida, 

entendo necessário que a vítima seja intimada para manifestar interesse 

na manutenção das cautelares.

Quanto ao pedido para retirada da tornozeleira eletrônica, observa-se que 

o denunciado faz o uso do mencionado equipamento de monitoração há 

mais de 3 (três) meses e não há qualquer informação de transgressão as 

regras e diante do parecer favorável do Ministério Público entendo ser o 

caso de deferimento do pleito.

Diante do exposto, baseando-se no princípio do senso de 

responsabilidade, autorizo a retirada da tornozeleira eletrônica do 

acusado.

Intime-se a vítima da presente decisão, bem como para externar seu 

interesse na manutenção das cautelares fixadas no presente feito.

O réu deverá comparecer na Cadeia Pública de Juara para que seja 

retirado o equipamento de monitoramento eletrônico.

Mantenho, por ora, incólumes as demais medidas cautelares.

Intime-se.

 Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73339 Nr: 2814-26.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Joaquim da Silva, Kedison carvalho Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, Aristides Jose Botelho de Oliveira - 

OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT

 Promovo a intimação do Advogado para que manifeste o endereço da 

testemunha Michael Ferreira de Almeida , tendo em vista a certidão do 

oficial de justiça ref 44.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001524-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (REQUERENTE)

PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVASORES DESCONHECIDOS (REQUERIDO)

ASSOCIAÇÃO RIO VERDE (REQUERIDO)

OUTROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 448,00 (QUATROCENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CONSTATAÇÃO, NO(S) NA ZONA RURAL DE 

JUÍNA/MT. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001518-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANISSE CUSTODIO DE FARIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) DO MODULO 05. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001042-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. F. D. S. (ADVOGADO(A))

R. C. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

R. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Audiência mediação designada para 18/10/2018 16:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001042-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. F. D. S. (ADVOGADO(A))

R. C. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

R. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Audiência mediação designada para 18/10/2018 16:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55839 Nr: 2120-12.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERDES BAPTISTA, VULGO "MOCOTÓ"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97969 Nr: 6431-41.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 SENTENÇA FL. 52: "V I S T O S, Trata-se de Execução Fiscal de dívida 

ativa referente à CDA’S nº 10180/2010, 30225/2011 e 30917/2012, que 

totaliza o valor de R$ 479,00. Manifesta-se o exequente pelo levantamento 

do valor penhorado (fls. 50), bem como apresentou os dados bancários 

de sua conta. O defensor dativo por sua vez pugna pela extinção do 

presente feito e o levantamento do valor penhorado (fls. 49), bem como o 

arbitramento dos honorários advocatícios. DECIDO. Considerando que o 

valor penhorado contempla a integralidade do débito exequendo, julgo 

extinta a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

parte credora para saque dos valores depositados em Juízo. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88641 Nr: 2759-59.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SAAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE GILBERTO DE CARVALHO FILHO

 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: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91555 Nr: 5984-87.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, ALBERTO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5984-87.2012.811.0025 – Código 91555

Exequente: Banco Santander S.A.

Executado: Mza Indústria e Comércio de Madeiras Ltda-ME e outro

VISTOS.

Intime-se pessoalmente a parte Autora para, no prazo de 05 dias (art. 485, 

§1º, CPC), dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Juína/MT, 08 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95912 Nr: 4270-58.2013.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANES LOPES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES XAVIER GARCIA, J F 

XAVIER GARCIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FLS. 37/38: "VISTOS. Cuida-se de ação monitória proposta por 

Joanes Lopes Barbosa em face de José Fernandes Xavier Garcia e outro, 

no bojo do qual o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

requerente foi indeferido, determinando-se, outrossim, o recolhimento das 

custas processuais. [...] Sendo assim, com espeque no que preconizam 

os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, determino a 

intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis prestações 

contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 15 dias da intimação 

deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, corrigidas 

monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria Judiciária 

certificar, de imediato, qualquer desobediência ou descumprimento dessa 

ordem. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema de 

arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade 

de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, 

deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço eletrônico: 

dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar o site do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, clicar no 

link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” 

na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo. O sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe um 

parcelamento cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”, 

momento em que o advogado ou a parte emitirão a guia para o devido 

pagamento. Comprovado o recolhimento da primeira parcela das custas 

processuais, promova-se a baixa do protesto indicado às fls. 32, sem 

prejuízo da inclusão de novo apontamento em razão do inadimplemento 

das demais prestações. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 4735-67.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR PINHEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FLS. 62/63: "VISTOS. Cuida-se de ação de rescisão contratual 

proposta por Valdemir Pinheiro Lima em face de Carrasco e Silva Ltda. Me, 

no bojo do qual o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

requerente foi indeferido, determinando-se, outrossim, o recolhimento das 

custas processuais. [...] Sendo assim, com espeque no que preconizam 

os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, determino a 

intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis prestações 

contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 15 dias da intimação 

deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, corrigidas 

monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria Judiciária 

certificar, de imediato, qualquer desobediência ou descumprimento dessa 

ordem. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema de 

arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade 

de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, 

deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço eletrônico: 

dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar o site do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, clicar no 

link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” 

na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo. O sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe um 

parcelamento cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”, 

momento em que o advogado ou a parte emitirão a guia para o devido 

pagamento. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 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

 DESPACHO FL. 323: "VISTOS. Expeça-se alvará em favor do credor para 

levantamento do valor depositado pelo devedor às fls. 163/164, nos 

moldes requeridos às fls. 322. Após, cumpra-se o despacho de fls. 319."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000731-62.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO STUMPF - EPP (AUTOR(A))

CESAR STUMPF & CIA.LTDA - EPP (AUTOR(A))

SOELI BOENO CAMARGO PAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DA SILVA ME - ME (RÉU)

G. MENDES DA SILVA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000731-62.2016.8.11.0025 AUTOR: CESAR 

STUMPF & CIA.LTDA - EPP, GUIDO STUMPF - EPP RÉU: MAURO SERGIO 

DA SILVA ME - ME, G. MENDES DA SILVA - EPP SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança Cumulada Com Perdas e Danos proposta 

por CÉSAR STUMPF E CIA LTDA-ME e GUIDO STUMPF em face de MAURO 

SÉRGIO DA SILVA-ME e G. MENDES DA SILVA E-PP, todos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram-me os documentos anexos. 

Compulsando os autos, observo que os requerentes não promoveram o 

recolhimento da custa judicial e taxa judiciária, razão por que se 

determinou a intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o 

recolhimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

da distribuição. Contudo, devidamente intimados, os requerentes deixaram 

transcorrer in albis o prazo para efetuar e comprovar o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, conforme certidão de decurso acostada - 

Id n. 9648667. Em seguida vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. O feito comporta imediato julgamento. Verifica-se que a parte 

autora não cumpriu a determinação de Id n. 4765803 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. 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, dado o manifesto abandono. Nesse sentido colaciono a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CUSTAS RECOLHIDAS A MENOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA 

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 
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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, enseja o cancelamento automático da distribuição, para cuja 

hipótese, inclusive, prescinde-se da intimação pessoal[1]. Ante o exposto, 

com fundamento 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, 29 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito [1] 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001365-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

L. P. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSICLE DA SILVA FARIAS OAB - 056.187.871-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 05/11/2018 ÀS 15H 30 MINUTOS. ADVERTÊNCIAS: A 

AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS – CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai 

o requerido 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). b) O não comparecimento injustificado do 

requerente ou do requerido à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 8 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001365-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

L. P. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSICLE DA SILVA FARIAS OAB - 056.187.871-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001365-87.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a petição 

inicial, pois preenchidos os pressupostos legais descritos nos artigos 319 

e 320 do NCPC. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à requerente, 

tendo em vista que o pedido foi formulado por pessoa natural, com 

declaração de hipossuficiência econômica, havendo, no caso, presunção 

juris tantum de que não pode arcar com as despesas processuais, 

conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. DETERMINO a remessa da 

presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de estilo. 

CITE-SE a parte ré, advertindo-a que o prazo para contestar começará a 

fluir da data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, 

I, NCPC). INTIMEM-SE as partes, advertindo-as de que o comparecimento 

na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante com outorga de poderes específicos para negociar e 

transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos. Ciência ao Ministério Público. No mais, DETERMINO 

que o feito processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE. Às providências. Juína/MT, 25 de setembro de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000391-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RODRIGUES DE FARIAS (AUTOR(A))

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA CARIOCA DE ASSIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/ MEDIAÇÃO AGENDADA 

PARA O DIA 05/11/2018 ÀS 16H 30 MINUTOS. ADVERTÊNCIAS: A 

AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS – CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai 

o requerido 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). b) O não comparecimento injustificado do 

requerente ou do requerido à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. JUÍNA, 8 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000876-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TALLEVI DELILO (EXECUTADO)

CIDIOMAR DE PAULA FARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000876-84.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: LUCIANO 

TALLEVI DELILO, CIDIOMAR DE PAULA FARIA SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT em face de LUCIANO 

TALLEVI DELILO, já qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos anexos. A parte exequente em petição de Id n. 9682255 

informa que o executado quitou integralmente o débito exequendo e 

requereu a extinção da ação. Após vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que o exequente informou 

a quitação integral do débito - Id n. 9682255. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Determino a baixa em 

eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. Custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo do Exequente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, 29 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALMIR MOREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANDERSON PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000944-34.2017.8.11.0025 AUTOR: JOSE VALMIR 

MOREIRA DA CRUZ RÉU: JOSÉ ANDERSON PEREIRA SENTENÇA Vistos, 

etc. JOSE VALMIR MOREIRA DA CRUZ ajuizou a presente ação 

reivindicatória c/c tutela de urgência em desfavor de JOSÉ ANDERSON 

PEREIRA, já qualificados nos autos. Com a inicial vieram-me os 

documentos anexos. As partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à 
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demanda, conforme termo de acordo de Id n. 9988838. Em seguida 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Conforme preceitua 

o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de 

extinção da obrigação consiste na transação, entendida como 

estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio ou 

da obrigação. Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil 

que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo 

respectivo com resolução do mérito. No caso em epígrafe, verifico que as 

partes são plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm 

poderes específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, 

cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se 

deseja compor independentemente de interferência estatal. Cabível, pois, a 

sua homologação judicial. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

III, “b” do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

termo de acordo firmado pelas partes (Id n. Id n. 9988838) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas remanescentes, se 

houver, ficarão a cargo do autor. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 29 de 

novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000486-17.2017.8.11.0025 AUTOR: VIDA IDEAL 

ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI - ME RÉU: MUNICIPIO DE JUINA SENTENÇA 

Recebo os presentes embargos de declaração apresentado pela parte 

autora, em razão de sua tempestividade. Compulsando os autos verifico 

que razão assiste ao embargante, pois a sentença foi omissa quanto à 

análise do pedido de justiça gratuita, sendo assim, passo a analisa-lo. 

Como se sabe, em se tratando de garantia constitucional, o direito à 

assistência judiciária deflui da declaração do próprio interessado a 

respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do custeio do processo. 

Todavia, o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto, sendo certo 

que o juiz há de analisar as circunstâncias do caso concreto para 

verificar se a parte, realmente, não possui condições de realizar o 

pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 

Ademais, é importante lembrar que a concessão da justiça gratuita deve 

ficar restrita àqueles que realmente não possuem condições de arcar com 

as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sob pena de flagrante infringência ao princípio da 

isonomia, que pode ser traduzido pela máxima “tratar os desiguais na 

medida de suas desigualdades”. Destarte, levando em consideração a 

natureza da demanda e ante a ausência de comprovação da 

hipossuficiência econômica da parte, tenho que o indeferimento do 

benefício é medida de justiça que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 494, inc. II e art. 1.022, inc. II do Novo Código de 

Processo Civil, ACOLHO os Embargos Declaratórios para sanar a omissão 

e INDEFERIR o pedido de concessão dos benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA. No mais permanece inalterada a sentença de Id n. 7281756. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 29 de novembro de 2017. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119836 Nr: 1315-49.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção nos termos do art. 485, §1º do Novo Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 22 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109412 Nr: 2277-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DE JUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANADÁ ÁUDIO E VÍDEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos etc.

Tratando-se de processo que se encontra em fase de cumprimento de 

sentença condenatória proferida contra réu revel citado fictamente por 

editais, consigna-se que o STJ firmou entendimento de que não é 

necessária a intimação pessoal ou ficta de ninguém para se iniciar o 

cumprimento da sentença (STJ – Resp: 1746010 SP 2018/0136042-0, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 

18/06/2018).

Portanto, friso, a intimação pessoal do Executado é desnecessária, razão 

pela qual defiro o pedido de fl. 111 para, através do sistema BACENJUD, 

bloquear, no limite do valor total do débito executado, os ativos financeiros 

existentes em contas bancárias dos devedores.

Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o depósito do 

valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados.

Sendo negativa a referida penhora, INTIME-SE a exequente através dos 

patronos constituídos, para indicar bens passiveis de penhora, ou 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Caso nada seja requerido, intime-se a parte autora pessoalmente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Art. 485, § 1º NCPC). Saliente-se que a parte 

deve manifestar-se nos autos através do Advogado.

Às providências.

Juína/MT, 13 de setembro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101048 Nr: 2163-07.2014.811.0025

 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: LPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPD, SPR, IPD, IPD, SPD, SPD, EPD

 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: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos, etc.

DEFIRO a cota ministerial de fl. 113.

INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as informações conforme requerido pelo parquet.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juína/MT, 02 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90444 Nr: 4770-61.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intime-se o (a)advogado (a) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial à fl. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81989 Nr: 1754-36.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANE MARISA BIANCHI, HADRIEL DA SILVA 

BIZARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 "Vistos etc.Defiro o pedido de consulta e bloqueio via sistema RENAJUD, 

requerido pela exequente. Encontrado o veículo em nome do executado, 

proceda-se a restrição de transferência. Após, intime-se a exequente 

para indicar a localização do veículo, para penhora ou arresto, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de liberação da restrição. Vindo a indicação da 

localização do bem proceda-se a penhora ou arresto do veiculo 

restringido. Havendo penhora, intime-se em ato continuo os devedores 

para que, querendo, insurja-se no prazo de 15 dias.Não sendo frutífera a 

consulta, INTIME-SE o exequente através do patrono constituído, para 

indicar bens passiveis de penhora, ou requerer o que de direito, no prazo 

de 05 dias. Caso nada seja requerido, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção e arquivamento (Art. 485, § 1º NCPC). 

Saliente-se que a parte deve manifestar-se nos autos através do 

A d v o g a d o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências".Juína/MT, 13 de setembro de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109412 Nr: 2277-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DE JUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANADÁ ÁUDIO E VÍDEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intime-se o (a) advogado (a) da parte autora para, no prazo legal, indicar 

bens passíveis de penhora ou requerer o que entender por direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85051 Nr: 5533-96.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASIANA BASILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751, FABIO LUIZ DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, GILMAR DA 

CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 "Vistos etc.Defiro o pedido de fl.592 para, através do sistema BACENJUD, 

bloquear, no limite do valor total do débito executado, os ativos financeiros 

existentes em contas bancárias da devedora.Vindo informação positiva, 

lavre-se termo de penhora com o depósito do valor em conta à disposição 

deste Juízo, bem como informe o Departamento de Depósitos Judiciais 

quanto aos valores bloqueados.

Sendo negativa a referida penhora, intime-se o exequente para requerer o 

que entender por direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito.Por outro lado, se a medida obtiver resultado positivo, intimem-se 

ambas as partes para manifestarem-se sobre a minuta de bloqueio no 

prazo de 10 (dez) dias.Às providências".Juína/MT, 13 de setembro de 

2018.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89313 Nr: 3500-02.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA SUCUPIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 "SENTENÇA.Vistos, etc.Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por RODRIGO MOREIRA SUCUPIRA em face de SUL AMÉRICA 

COMPANHIA DE SEGUROS, já qualificados nos autos.Com a inicial de fls. 

05/10, vieram os documentos de fls. 11/19.A parte requerente, em petição 

de fl. 207, informa que a parte requerida quitou integralmente o valor do 

débito, por consequência requereu a extinção da ação.Após vieram-me os 

autos conclusos.É o breve relato. Fundamento e Decido.Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerida efetuou o pagamento integral do 

débito.Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução, na forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos.Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa 

sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

est i lo .Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t imem-se.  Cumpra-se.À s 

providências".Juína/MT, 24 de setembro de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 105497 Nr: 328-47.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JORGE MARIN SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701/O, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que 

entender de direito sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118773 Nr: 703-14.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOREIRA, JOÃO ANTUNES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para indicar a localização do veículo, para 

penhora ou arresto, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de liberação da 
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restrição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102451 Nr: 3332-29.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CIELINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 "Vistos etc.Considerando os valores disponíveis, conforme certidão de fl. 

231, INTIME-SE HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências".Juína/MT, 24 de setembro de 

2018.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 100995 Nr: 2129-32.2014.811.0025

 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: LÚCIA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA RODRIGUES DIAS, SELEMAR PEREIRA 

RAUBER, ITAMAR PEREIRA DIAS, ILDOMAR PEREIRA DIAS, SIMONE 

PEREIRA DIAS, SELMA PEREIRA DIAS, EMERSON PEREIRA DIAS

 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: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 "Vistos, etc.DEFIRO a cota ministerial de fl. 115.INTIME-SE a inventariante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o Plano de Planilha 

conforme requerido pelo parquet. Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 117890 Nr: 215-59.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON RESTAURANTE LTDA ME, JAMES 

ALVARO TREVISAN DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Senteça. "Vistos, etc. [...] Compulsando os autos, verifico que a parte 

executada efetuou o pagamento integral do débito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do artigo 924 , 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos.Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa 

sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112001 Nr: 3594-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRAMA CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BONACCORSI 

FERNANDINO - OAB:OAB/MG 108.925, VICTOR PENIDO MACHADO - 

OAB:MG/116.442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA. "Vistos, etc. [...] Compulsando os autos, presumo que a parte 

executada efetuou o pagamento integral do débito, pois, por inúmeras 

intimações da parte exequente esta se manteve inerte. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do artigo 

924 , inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Precluso o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa sentença e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123443 Nr: 3522-21.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

audiência envolvendo réu preso (autos sob o código 135323 e 138154), 

REDESIGNO a audiência para o dia 07/05/2019, às 15h20min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 412-77.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo.

DESIGNO o dia 19/11/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), assim como o 

Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BERGAMASCHI BUENO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010195-88.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: NAIR BERGAMASCHI BUENO 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 
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qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010188-96.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARTINS DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010188-96.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: CRISTIANE MARTINS DA 

CRUZ Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 
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promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTINO VITOR DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000249-17.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ROBERTINO VITOR DA 

SILVA FILHO Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 
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toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-58.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PANUNCIO GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010003-58.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: SAMUEL PANUNCIO GOMES 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 
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sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010423-97.2015.8.11.0025
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010423-97.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ROBISON RODRIGO RIBEIRO 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
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Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010252-09.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIO ROSA ELIAS 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 
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faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-58.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MALTA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000589-58.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO MALTA DE 

FREITAS Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 
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pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000592-13.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: WALDOMIRO APARECIDO 

RIDIER Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 
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quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010419-60.2015.8.11.0025
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010419-60.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: DOUGLAS PORFIRIO DA 

CONCEICAO Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 
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outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGIL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000304-94.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: SILVIO MARCOS DOS 

SANTOS Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 
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destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000305-79.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ADEMIR PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 
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transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA BERTALIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000314-41.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA 

BERTALIO Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 
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perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000307-49.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: VALDECIR DE SOUZA 

CORDEIRO Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 
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ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000308-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FERREIRA BISPO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000308-34.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: EVERTON FERREIRA BISPO 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 
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microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE TEIXEIRA LEAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000309-19.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ROSINEIDE TEIXEIRA LEAL 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 
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juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-86.2018.8.11.0025
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000311-86.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: PAULO ROSA MARTINS 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 
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junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000312-71.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: SUELI FERNANDES 

RODRIGUES Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 408 de 750



essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI FERNANDES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000312-71.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: SUELI FERNANDES 

RODRIGUES Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 
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esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000458-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000458-15.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANO DE OLIVEIRA 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 
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enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000315-26.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: PEDRO JULIANO SCHWINGEL 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000460-82.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: WERIKS DA SILVA MELO 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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 
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jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000461-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEIDE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000461-67.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: VALDICLEIDE DOS SANTOS 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 
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sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000463-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000463-37.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: VILSON OLIVEIRA DE LIMA 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 
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cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES BARBALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000288-43.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: PAULO SOARES BARBALHO 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 
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empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-28.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ALVES BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010447-28.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ARI ALVES BORGES Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 
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algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-08.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO SOREZINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010416-08.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: SERGIO ANTONIO SOREZINA Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 
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que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R BERNARDO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000531-84.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: R R BERNARDO - ME Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 
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demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010487-10.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS SANTOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010487-10.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: GILBERTO DOS SANTOS REIS Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 
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dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE BONA SARTOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000035-89.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: VALDIR DE BONA SARTOR Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 421 de 750



procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-66.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PANUNCIO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010438-66.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: SAMUEL PANUNCIO GOMES Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  7 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 
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outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-81.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON SAAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010092-81.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: JAKSON SAAR Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 
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pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-81.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)
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PRISCILA MARCELY MARTINS NAGAI (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010340-81.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: PRISCILA MARCELY MARTINS NAGAI Vistos, Cuida-se 

de ação executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  7 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 425 de 750



no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-43.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BABIRETZKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010446-43.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ADRIANO BABIRETZKI Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  7 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 
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recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010452-50.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS APOLINARIO LTDA - ME 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  7 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 
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de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010475-93.2015.8.11.0025
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010475-93.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: JULIANO BATISTA DOS SANTOS, ELAINE CACIA 

RIBEIRO SANTOS Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de 

cobrança manejada por microempresa, regularmente cadastrada no 

SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de tratamento 

diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição 

da República, que valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a 

norma suso mencionada se destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao 

judiciário à empresas individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre 

que ao se compulsar de modo mais atento e diligente pelo sistema 

eletrônico de processamento de autos (PJE), descobre-se que estão, 

atualmente, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis impressionantes 74 

ações de execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora 

demandante, nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas 

promissórias de clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, 

calha salientar que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 
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(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-26.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARQUES MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010473-26.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: GILMARQUES MACEDO VISTOS. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se 

de ação de cobrança aviada pelo Comercial de Peças Nello Ltda em face 

de Gilmarques Macedo, distribuída em 18.11.2015. Compulsando os autos, 

nota-se que a demanda se arrasta por mais de dois anos sem sequer ter 

havido a angularização da relação processual, isso porque, desde o início 

da ação o demandado não é localizado para citação e, apesar do 

exequente sempre indicar endereços “novos”, todas as diligências 

restaram frustradas. Vale dizer: foi tentada a citação do executado por 

oficial de justiça em pelo menos 7 (sete) endereços diferentes, conforme 

se infere das certidões de id’s. 2415972, 4154828, 4880313, 9464335, 

10725530, 12281848 e 12340990. Se não bastasse isso, a longa 

tramitação e a dificuldade de citação são circunstâncias frontalmente 

opostas aos princípios da celeridade e simplicidade, que norteiam os 

processos que tramitam nos Juizados Especiais. Ademais, é dever de o 

autor indicar o atual e correto endereço do reclamado, no caso presente, 

mesmo depois de 7 indicações e quase três anos de tramite o requerido 

ainda não foi citado, não restando outra alternativa senão a extinção do 

feito, sob pena de eternização camuflada da demanda em questão, ainda 

sem triangulação processual estabilizada, já que é vedada citação ficta 

nos Juizados Especiais. Além disso, o princípio da razoável duração do 

processo tem destaque especial nos processos regidos pela Lei n. 

9.099/95, cujo rito já está desvirtuado pela ausência de indicação correta 

do endereço do executado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA 

EXEQUENTE DO CORRETO ENDEREÇO DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO 

DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL 

COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 

9.099/1995. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006257125, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 24/11/2016) 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS TENTADAS – 

REQUERIDO NÃO ENCONTRADO – SENTENÇA MANTIDA (TJSP; Recurso 

Inominado 0001280-84.2013.8.26.0152; Relator (a): Patricia de Assis 

Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - 

Itapecerica da Serra; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 22/10/2017) Nada disso fosse 

convincente, da análise das dezenas de ações executórias propostas 

pelas empresas Auto Peças Nello Ltda. - EPP e V.S. Comércio de Materiais 

de Construção - ME, não obstante estejam enquadradas no SIMPLES 

federal, pertencem a um mesmo grupo econômico, com sócios comuns em 

ambas sociedades empresariais, o que faz duvidosa a própria legitimação 

ativa das "sociedades microempresárias" para demandarem perante os 

Juizados Especiais, na medida em que a extensão da legitimidade ad 

causam realizada pelo art. 74 da L.C. nº 123/2006 tem um escopo 

específico, ou seja, é voltada a uma finalidade própria, que não deve 

servir a usos inadequados do procedimento sumaríssimo porque a ei nº 

9.099/95 não se presta a servir de uma espécie diferenciada de "juizado 

especial de execuções de títulos extrajudiciais emitidos em favor de 

empresas cadastradas no SIMPLES", o que, aparentemente vem 

acontecendo no caso em tela, nonde diuturnamente as sociedades suso 

mencionadas se valem da facilidade do rito procedimental e de sua 

gratuidade, para executar clientes, pessoas físicas ou jurídicas, como se 

a finalidade dos JECs fosse essa. Aliás, na esteira do que estabeleceu o 

entendimento sufragado no XXVII – FONAJE, realizado em Palmas/TO no 

ano de 2010, e que consolidou a redação do Enunciado 135, “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”, ou seja, para se legitimar ativamente, deve a empresa de 

pequeno porte comprovar sua situação jurídico-tributária atualizada 

perante o Fisco federal e se pretende discutir negócio jurídico ajustado 

com seus clientes, exige-se a prova da emissão do documento fiscal 

correspondente ao negócio em debate, assim como a representação em 

juízo, “inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio 

dirigente” (Enunciado nº 141 - aprovado por unanimidade no XXVIII 

FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010), tudo a revelar que essa 

litigiosidade em massa e repetitiva engendrada pelas pessoas jurídicas em 

comento, muito se distancia dos objetivos buscados pela legislação que 

facultou a facilitação do ajuizamento de ações relativas a negócios 

jurídicos firmados pelas empresas enquadradas na L.C. nº 123/2006. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com 

fulcro nos art. 51, II c.c. art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P. I. C. Às Providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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8010413-53.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ELISANGELA STACHACK BEDIN VISTOS. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cuida-se de ação de cobrança aviada pelo Comercial de Peças Nello Ltda 

em face de Elisangela Stachack Bedin, distribuída em 19.10.2015. 

Compulsando os autos, nota-se que a demanda se arrasta por mais de 

dois anos sem sequer ter havido a angularização da relação processual, 

isso porque, desde o início da ação a demandada não é localizada para 

citação e, apesar do reclamante sempre indicar endereços “novos”, todas 

as diligências restaram frustradas. Vale dizer: foi tentada a citação da 

reclamada em pelo menos 7 (sete) endereços diferentes, conforme se 

infere das correspondências devolvidas e certidões de id’s. 1919271, 

1919274, 1919280, 1919282, 9708510, 9762247 e 14934776. Se não 

bastasse isso, a longa tramitação e a dificuldade de citação são 

circunstâncias frontalmente opostas aos princípios da celeridade e 

simplicidade, que norteiam os processos que tramitam nos Juizados 

Especiais. Ademais, é dever de o autor indicar o atual e correto endereço 

da parte ré, no caso presente, mesmo depois de 7 indicações e quase 

três anos de tramite a requerida ainda não foi citada, não restando outra 

alternativa senão a extinção do feito, sob pena de eternização camuflada 

da demanda em questão, ainda sem triangulação processual estabilizada, 

já que é vedada citação ficta nos Juizados Especiais. Além disso, o 

princípio da razoável duração do processo tem destaque especial nos 

processos regidos pela Lei n. 9.099/95, cujo rito já está desvirtuado pela 

ausência de indicação correta do endereço da reclamada. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA EXEQUENTE DO CORRETO ENDEREÇO 

DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS 

QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO 

SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006257125, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 24/11/2016) SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS 

TENTADAS – REQUERIDO NÃO ENCONTRADO – SENTENÇA MANTIDA 

(TJSP; Recurso Inominado 0001280-84.2013.8.26.0152; Relator (a): 

Patricia de Assis Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, 

Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara 

Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 22/10/2017) Nada 

disso fosse convincente, da análise das dezenas de ações executórias 

propostas pelas empresas Auto Peças Nello Ltda. - EPP e V.S. Comércio 

de Materiais de Construção - ME, não obstante estejam enquadradas no 

SIMPLES federal, pertencem a um mesmo grupo econômico, com sócios 

comuns em ambas sociedades empresariais, o que faz duvidosa a própria 

legitimação ativa das "sociedades microempresárias" para demandarem 

perante os Juizados Especiais, na medida em que a extensão da 

legitimidade ad causam realizada pelo art. 74 da L.C. nº 123/2006 tem um 

escopo específico, ou seja, é voltada a uma finalidade própria, que não 

deve servir a usos inadequados do procedimento sumaríssimo porque a ei 

nº 9.099/95 não se presta a servir de uma espécie diferenciada de 

"juizado especial de execuções de títulos extrajudiciais emitidos em favor 

de empresas cadastradas no SIMPLES", o que, aparentemente vem 

acontecendo no caso em tela, nonde diuturnamente as sociedades suso 

mencionadas se valem da facilidade do rito procedimental e de sua 

gratuidade, para executar clientes, pessoas físicas ou jurídicas, como se 

a finalidade dos JECs fosse essa. Aliás, na esteira do que estabeleceu o 

entendimento sufragado no XXVII – FONAJE, realizado em Palmas/TO no 

ano de 2010, e que consolidou a redação do Enunciado 135, “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”, ou seja, para se legitimar ativamente, deve a empresa de 

pequeno porte comprovar sua situação jurídico-tributária atualizada 

perante o Fisco federal e se pretende discutir negócio jurídico ajustado 

com seus clientes, exige-se a prova da emissão do documento fiscal 

correspondente ao negócio em debate, assim como a representação em 

juízo, “inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio 

dirigente” (Enunciado nº 141 - aprovado por unanimidade no XXVIII 

FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010), tudo a revelar que essa 

litigiosidade em massa e repetitiva engendrada pelas pessoas jurídicas em 

comento, muito se distancia dos objetivos buscados pela legislação que 

facultou a facilitação do ajuizamento de ações relativas a negócios 

jurídicos firmados pelas empresas enquadradas na L.C. nº 123/2006. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com 

fulcro nos art. 51, II c.c. art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000833-50.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - ME Vistos, 

Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 
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desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).
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CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA AGUETONI PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000255-87.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: CRISTIANA AGUETONI PIRES Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 
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nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010141-25.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, Cuida-se de 

ação executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 
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ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JR COSTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO - EPP (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010158-61.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: JOSE RIBAMAR COSTA, JR COSTA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE CARVAO - EPP Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de 

cobrança manejada por microempresa, regularmente cadastrada no 

SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de tratamento 

diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição 

da República, que valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a 

norma suso mencionada se destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao 

judiciário à empresas individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre 

que ao se compulsar de modo mais atento e diligente pelo sistema 

eletrônico de processamento de autos (PJE), descobre-se que estão, 

atualmente, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis impressionantes 47 

ações de execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora 

demandante, nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas 

promissórias de clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas 

e jurídicas, revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de 

comércio. Se não bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido 

na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários 

para a legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso 

porque basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para 

se constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 
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inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-70.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ARAUJO DE BARROS 17743052249 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010138-70.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: NILSON ARAUJO DE BARROS 17743052249 Vistos, 

Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 
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titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-46.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO RAIMUNDO PRATES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000745-46.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: AGUINALDO RAIMUNDO PRATES Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

Especiais Cíveis impressionantes 47 ações de 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 
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demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001503-88.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: NELSON ANTONIO MILHORINI Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 
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oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LB REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001508-13.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: LB REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 
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no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL CORRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000930-50.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: MICHEL CORRA DA SILVA Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 
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perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000928-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVALDO FRANCELINO BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000928-80.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: OLIVALDO FRANCELINO BORGES Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 
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portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BASSI MANSILHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000476-36.2018.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: ANTONIO BASSI MANSILHA Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 
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parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001504-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN TORRES ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001504-73.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: RENAN TORRES ARAUJO DE OLIVEIRA Vistos, Cuida-se de 

ação executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 
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juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PADILHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001226-72.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: PAULO ROBERTO PADILHA Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-24.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINE LOURENCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010154-24.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: KATIA CRISTINE LOURENCO DOS SANTOS Vistos, Cuida-se 

de ação executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000929-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ILSON BARBOSA HONORATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000929-65.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: ILSON BARBOSA HONORATO Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-16.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE CASTRO PEDRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000747-16.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: JOSE CARLOS DE CASTRO PEDRO Vistos, Cuida-se de 
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ação executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-10.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FRARE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010142-10.2016.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: VALDIR FRARE Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 
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Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  4 7  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas e jurídicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com avidez sob o rito definido na Lei n. 

9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pelas quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA (ADVOGADO(A))

EDIPO CHRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEDISON ROBERTO LANSONI (REQUERIDO)

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000489-69.2017.8.11.0025. REQUERENTE: EDIPO CHRISTIANO MOYA 

REQUERIDO: NEDISON ROBERTO LANSONI V I S T O S, Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte vencedora na 

ação de conhecimento e cujos cálculos estão discriminados, razão 

porque, determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e 

de avaliação (§ 3º). 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, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-06.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010270-06.2011.8.11.0025. REQUERENTE: CARLOS RICARDO MOREIRA 

DA CUNHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR 

TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A - TELESP) V I S T O S, Cuida-se 

de cumprimento de sentença verbalizado por Telefônica Brasil S/A, 

objetivando a excussão da verba honorária sucumbencial fixada em sede 

recursal. De proêmio, calha esclarecer que o fato da parte autora ser 

beneficiária da justiça gratuita não afasta a condenação do ônus 

sucumbencial quando for vencido na ação. Todavia, a obrigação do seu 

pagamento fica suspensa pelo período de até cinco anos ou enquanto 

persistir a situação de hipossuficiência econômica, extinguindo-se a 

mesma depois de decorrido esse prazo, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º 

do CPC. Nessa vereda, o beneficiário da gratuidade da justiça não é isento 

aos efeitos patrimoniais decorrentes da sua derrota em Juízo, isto significa 

dizer, que a lei lhe assegura apenas a suspensão da exigibilidade dos 

ônus de sucumbência pelo interregno de cinco anos, se perdurar a 

situação de pobreza. Feito esse introito e voltando os olhos para o caso 

em apreço, não restam dúvidas que a exigibilidade da verba de 

sucumbência outrora fixada se encontra suspensa em razão do 

beneplácito da justiça gratuita concedida em favor do vencido, o que, 

neste momento, inviabiliza o inicio da fase executória da sentença. Doutra 

banda, cumpre registrar que o vencedor, ora requerente, não se 

desincumbiu de demonstrar nos autos que a situação de miserabilidade do 

perdedor deixou de existir, o que impossibilita o início ao cumprimento da 

sentença. O aresto abaixo transcrito, bem ilustra a questão: (...) IV. 

Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "a parte beneficiária da 

justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se 

furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a 

condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até 

que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de 

miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP, Rel. Ministro 

GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). V. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018) 

(grifei) Dito isto, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença aviado 

pela Empresa Telefônica Brasil S/A. Intimem-se. Empós, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-76.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CLAUDIOVAN DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MIRANDA (REQUERIDO)

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEYTON LIMA DA COSTA (TESTEMUNHA)

SANDRO MIGUEL MISSIO (TESTEMUNHA)

ELAINE DE TAL (TESTEMUNHA)

HILTON CAMPOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010114-76.2015.8.11.0025. REQUERENTE: CLAUDIOVAN DE SOUZA 

GUIMARAES REQUERIDO: FERNANDO MIRANDA V I S T O S, Manifesta-se 

o autor requestando a concessão de justiça gratuita ao argumento que 

não possui condições financeiras para pagar as custas processuais 

determinada em sentença já transitada em julgado. Em verdade, pretende o 

autor nada mais que a alteração da decisão já passada em julgado, para 

se ver livre do recolhimento das custas processuais a que ele próprio deu 

causa, já que não compareceu à audiência de conciliação designada nos 

autos. Ora, se insatisfeito com a condenação lhe atribuída, deveria, no 

prazo legal, ter manejado peça processual cabível para reversão da 

situação, o que não o fez. Sem delongas, INDEFIRO o pedido de gratuidade 

da justiça e, via de consequência, determino o arquivamento do feito com 

as baixas de estilo, devendo ficar anotado no Cartório Distribuidor a 

existência de custas judicias pendentes em nome do autor Claudiovan de 

Souza Guimarães, nos termos do art. 352, da CNGC. Havendo outros 

débitos relativos a custas judiciais em nome do reclamante, e que, 

somados ultrapassam a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), expeça-se 

certidão de dívida ativa remetendo-se à Procuradoria Geral do Estado (art. 

353, CNGC). Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-58.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

ALCIONE ANTONIO ALBA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE PEIXOTO HUGUENEY (EXECUTADO)

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY (EXECUTADO)

C N DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010079-58.2011.8.11.0025. EXEQUENTE: ALCIONE ANTONIO ALBA 

EXECUTADO: C N DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - ME, JULIANA 

REGINA GROSS HUGUENEY, CAIO HENRIQUE PEIXOTO HUGUENEY V I S T 

O S, Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000618-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE SOUZA VILLACA (REQUERENTE)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marta Helena (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000618-40.2018.8.11.0025. REQUERENTE: PAULA DE SOUZA VILLACA 

REQUERIDO: MARTA HELENA VISTOS, Deixo de apresentar o relatório, 

com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Decido. Consoante se 

verifica da petição de ID. 13663816, a parte autora informou a desistência 

da presente ação e requereu o seu arquivamento. 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, 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 secretaria as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

20/2007/CGJ-MT. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000790-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

L C XAVIER HOTEL - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERGSON NASCIMENTO PINHEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000790-79.2018.8.11.0025. AUTOR(A): L C XAVIER HOTEL - ME RÉU: 

GUTEMBERGSON NASCIMENTO PINHEIRO Vistos, Cuida-se de ação de 
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cobrança manejada por microempresa, regularmente cadastrada no 

SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de tratamento 

diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição 

da República, que valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a 

norma suso mencionada se destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao 

judiciário à empresas individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre 

que ao se analisar de modo mais atento e diligente os autos, é possível 

constatar que a empresa se limitou a juntar com a inicial o requerimento de 

inscrição na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e extrato das 

despesas de hospedagem do requerido Gutembergson Nascimento 

Pinheiro, deixando de observar as seguintes normas esculpidas nos 

Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a comprovação 

da legitimidade das sociedades microempresárias no polo ativo das ações 

processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante 

da qualificação tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao 

pedido inicial o documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto 

da demanda; (iii) sejam as sociedades empresarias representadas, em 

todos atos processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou 

seu sócio dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de 

figurar como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados 

Especiais, a mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma 

e tenta se utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, 

como se fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para 

isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei 

especial tem finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 

ação sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características 

e exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Cancelo a 

audiência aprazada para 19.10.2018. Intimem-se e, transitada em julgado, 

arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] “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” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254802 Nr: 5520-32.2017.811.0011

 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: Jocasta Ramos Cristiano, Doraci Lopes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Alves Cristiano - 

OAB:23523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da (s) parte (s) autora sobre a r. sentença de fls. 55, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:” Código nº 254802 - Trata-se de AÇÃO 

DE REGISTRO TARDIO DE OBITO ajuizada por JOCASTA RAMOS 

CRISTIANO E DORACY LOPES LIMA, em face deste JUÍZO, todos 

devidamente qualificados nos autos. Considerando-se o teor da certidão 

de fl. 54, a qual informa que mesmo devidamente intimada para se 

manifestar, a parte autora manteve-se inerte, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT, 03 de outubro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001555-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

TANIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 448 de 750



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Autos n°. 1001555-92.2018.8.11.0011 Vistos em 

correição. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por TANIA PEREIRA DA 

SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 15788042/15788053. Os autos vieram conclusos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da 

parte autora está amparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada. Explico. No caso judicializado, os 

documentos aportados aos autos pela parte autora, sob uma ótica de 

cognição sumária, apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e pareceres médicos de 

id nº 15788053, verifica-se a necessidade de a parte autora se afastar 

das atividades laborais, ante a doença a que está acometida. Já no que se 

refere à qualidade de segurada, tal também resta, ainda que 

sumariamente, demonstrada, diante da juntada de comprovantes de 

contribuição (CNIS e CTPS) de id nº 15788049 e 15788050. Dessa forma, 

sob a ótica de um juízo de cognição sumária, a parte autora merece a 

implantação do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes 

da Lei n. 8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergada a implantação do 

benefício de auxílio-doença somente para aquele momento, já que se trata 

de verba de natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência 

reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, tem-se como cumprido o 

arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a um só tempo, a relevância 

do fundamento em que se baseia o pedido e o fundado receio de 

ineficácia do provimento final. Ante o exposto, presentes, em primeiro 

exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, CONCEDO a TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao INSS que implante o 

beneficio de auxílio-doença à parte autora, até ulterior decisão desse 

juízo. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIANES FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Autos n°. 1001552-40.2018.811.0011 Vistos em 

correição. Cuida-se de “AÇÃO SUMÁRIA PREVIDENCIÁRIA C.C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” 

proposta por VIANES FEITOSA DA SILVA contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando em resumo, que se encontra incapacitado para o trabalho, razão 

pela qual postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que a 

parte autora preencheria as condições para percepção do benefício 

pretendido. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15771381/15771496. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do CPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos de id nº 15771389 e 15771385, verifica-se a 

necessidade de o Autor se afastar das atividades laborais, ante a doença 

neurológica a que está acometido. Já no que se refere à qualidade de 

segurado, tal também resta, ainda que sumariamente, demonstrada, diante 

do fundamento da decisão que indeferiu a continuidade da prestação do 

benefício, pautando-se apenas na inexistência de incapacidade laboral 

conforme se extrai do id nº 15771381. Dessa forma, sob a ótica de um 

juízo de cognição sumária, a parte autora merece o reestabelecimento do 

auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergada a implantação do 

benefício de auxílio-doença somente para aquele momento, já que se trata 

de verba de natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência 

reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, tem-se como cumprido o 

arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a um só tempo, a relevância 

do fundamento em que se baseia o pedido e o fundado receio de 

ineficácia do provimento final. Ante o exposto, presentes, em primeiro 

exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, CONCEDO a TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao INSS que reestabeleça o 

beneficio de auxílio-doença à parte autora, até ulterior decisão desse 

juízo. Registre-se que por se tratar de demanda cujo direito se refere ao 

exercício de labor rural, as determinações jurisprudenciais são assentes 

na necessidade de designação de solenidade para descortinar a 

qualidade de segurado. Todavia, no caso dos autos, a qualidade de 

segurado é inconteste, porquanto o indeferimento da autoridade 

administrativa ter se desencadeado pela constatação de suficiência 

laboral. No mais, NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 

5330, que servirá independentemente de compromisso, razão por que 

FIXO os honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a 

parte acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 
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apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000590-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000590-17.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS Vistos em correição. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de FRANSUELO 

FERRAI DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. Em ID 

15749506 a parte autora pugnou pela desistência da presente lide ao 

argumento de que houve o adimplemento do débito perseguido. Após, 

vieram os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o 

pleito de desistência da ação formulado pelas partes, antes mesmo de ser 

procedida a citação do demandado. Nesse diapasão, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC, eis que deu causa ao ajuizamento da presente 

demanda ante o inadimplemento voluntário. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT, 4 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1000778-10.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LUCIANA LUPERINI PINHEIRO, 

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA Vistos em correição. Diante do 

comprovante de pagamento do valor da execução de ID nº 15389570, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o 

que entender de direito, sob pena de quitação integral. Após, 

CONCLUSOS. Cumpra-se. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT, 08 de 

outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000590-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação do Procurador da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio 

do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de intimação, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000524-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO TEOFILO DE SOUZA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o pedido de id nº 15680705 para 

constrição e bloqueio de circulação do veículo em voga via sistema 

Renajud, ante a sua não localização para efetivação da liminar deferida, 

bem como intimação do demandado para informar o paradeiro do bem, nos 

termos do §14º, art. 3º, do Decreto-lei 911/69, e art. 537, do CPC. Pois 

bem. Acerca de tal possibilidade, o art. 3º, §9º, do Decreto Lei nº 911/69, 

assim dispõe: “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, 

caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” 

Considerando que o bem em voga não fora localizado para cumprimento 

da liminar deferida, bem como a previsibilidade da restrição prévia no 

banco de dado do Renavam, a qual não trará prejuízos ao requerido, tendo 

em vista que será dado baixa tão logo encontrado o veículo, o pleito em 

voga merece acolhimento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO - CONCESSÃO DA LIMINAR - DETERMINAÇÃO DE 

IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO - LEGALIDADE. Concedida 

liminar de busca e apreensão, não configura qualquer ilegalidade a 

determinação de impedimento de circulação do veículo, sendo esta medida 

idônea e proporcional à garantia da eficácia da tutela provisória deferida. 

(TJ-MG - AI: 10000150429983001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 15/12/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 12/01/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - DEFERIMENTO DE LIMINAR - 

RESTRIÇÃO A CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE. Deferida a 

liminar de busca e apreensão, o § 9º do art. 3º, da Lei nº 13.043/14, que 

trouxe modificações ao Decreto Lei 911/69, autoriza o Juiz, que tenha 

acesso ao RENAVAM, inserir diretamente a restrição judicial de circulação 

no veículo objeto da busca e apreensão. V.V. O pedido de bloqueio do 

bem apreendido judicialmente por meio do RENAJUD não possui previsão 

legal, além de ser inútil e desnecessário, já que consta na documentação 

do veículo junto ao Departamento de Trânsito a cláusula de inalienabilidade 

por força do contrato de alienação fiduciária, conforme previsão do 

Decreto-Lei 911/66, o que torna público o domínio resolúvel do veículo. 

(TJ-MG - AI: 10000150486439001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 03/03/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” Desta feita, DEFIRO o pedido de id nº 15680705, 

devendo ser realizada a restrição judicial via Renajud, devendo os autos 

permanecerem conclusos para tal desiderato. Efetivada a restrição, 

INTIME-SE o requerido para que informe o paradeiro do bem vindicado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, consoante 

disposto no art. 537, do CPC. Independentemente do resultado da 

diligência encimada, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001485-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARINETE RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos em Correição. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida 
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pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. DEFIRO o pedido de 

prioridade de tramitação com inteligência do art. 1.048, I do CPC. CITE-SE 

para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. 

POSTERGO a designação da solenidade para após a formação do 

contraditório. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 28 

de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119791 Nr: 3399-75.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Joaquim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3399-75.2010.811.0011 Código 119791

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Mario Joaquim da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Mario Joaquim da Silva, Cpf: 

20260474134, Rg: 434.838 SSP MT, Endereço: Chácara, Bairro: Chácara, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239246 Nr: 2385-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abilio Delfino Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2385-46.2016.811.0011 Código 239246

ESPÉCIE: Ação de Usucapião

PARTE REQUERENTE: Aparecido Bueno

PARTE REQUERIDA: Abilio Delfino Coelho

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Abilio Delfino Coelho, Cpf: 52421465915, 

Rg: 990.663 SSP MT brasileiro(a), Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119707 Nr: 3313-07.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3313-07.2010.811.0011 Código 119707

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Aparecida da Silva, Cpf: 

72605952800, Rg: 104.072 SSP MT brasileiro(a), casado(a), autônoma, 

Endereço: Ru Dorvili Bass Correa, 427, Bairro: Parque Morumbí III, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 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: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 
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OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 531 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecerem na 

audiência de Instrução designada para o dia 14/11/2018, às 13h30min. 

Caberá os patronos das partes a intimação das testemunhas para que 

compareçam à solenidade designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob 

pena de desistência na oitiva (§3º)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29021 Nr: 2856-77.2007.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Valdemar Cleto Bruno, Valdinei da Silva 

Bruno, Valderi da Silva Bruno, Cleidiane da Silva Bruno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:167924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora de que os autos encontram-se 

com vista para apresentação do cálculo, conforme mencionado na 

certidão de fls. 160

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 7651 Nr: 47-08.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizete Devek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos em correição.

Compulsando detidamente os autos, verifico que no auto de arrematação 

de fl. 582 ficou consignado que o bem arrematado permaneceria 

hipotecado como forma de garantia da execução até o pagamento da 

última parcela e na mesma oportunidade o arrematante também pleiteou 

que a arrematação seja livre de ônus e se não fosse o entendimento, 

solicitava o cancelamento da arrematação e devolução dos valores pagos. 

Todavia, desde então vem efetuando o pagamento das prestações 

assumidas, o que configura pleitos e posturas contraditórias.

Desta feita, em atenção ao princípio de proibição de comportamento 

contraditório (venire contra factum proprium), INTIME-SE o arrematante, via 

seu patrono, para que esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, se tem 

interesse em continuar com o bem arrematado, ficando desde já advertido 

que esta magistrada mantém a condição constante no auto de 

arrematação de que o bem ficará hipotecado até o adimplemento total das 

parcelas.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 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.: 87752 Nr: 3387-95.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Claro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 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, 08 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.: 154962 Nr: 1204-49.2012.811.0011

 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: Sirleia Souza Gomes, RGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 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, 08 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.: 222052 Nr: 4012-56.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ramos

 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, 08 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.: 227428 Nr: 470-93.2015.811.0011

 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: Lúcia Lourenço dos Santos Didone

 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.

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, 08 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
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 Cod. Proc.: 232341 Nr: 3203-32.2015.811.0011

 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: Eduvirgem Eugenia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 08 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.: 238959 Nr: 2239-05.2016.811.0011

 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: Augusto Amaro da Costa

 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.

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, 08 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.: 27328 Nr: 1258-88.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda, 

Alvaro Navarro Rodrigues, José Clayton de Freitas, Gianne Seawright 

Rowe, Joelma Seawright Rowe Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 INTIMAR os procuradores das partes para que se manifestem acerca no 

prazo de 15 dias, conforme r. decisão de fls. 337/337v

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233989 Nr: 4216-66.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idenir da Costa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4216-66.2015 .811.0011 Código 233989

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Idenir da Costa Queiroz

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Idenir da Costa Queiroz, Cpf: 

88776000125, Rg: 1285668-1 SSP MT Filiação: Wilson Francisco de 

Queiroz e de Iraci da Costa Queiroz, data de nascimento: 27/10/1974, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), retificador, Endereço: 

Rua Acrízio Leite de Oliveira, S/n, Bairro: Jardim das Flores III, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232779 Nr: 3473-56.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Gomes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3473-56.2015.811.0011 Código 232779

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Maria Madalena Gomes Gonçalves

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Madalena Gomes Gonçalves, 

Cpf: 77356764172, Rg: 10249028 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Antonio Lopes Molon, - Barração da Feira, Bairro: Mirassol 

II, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 ( Quinhentos e quarenta e cinco Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 4149-38.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicíus Alves Bezera, Maria Caires Bezerra - 

EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTE CARDOSO - 

OAB:, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 Vistos em correição.

Considerando a prolação de sentença nos autos em apenso, resta 

cessada a causa suspensiva do presente feito, razão pela qual determino 

que INTIME-SE a parte autora para requer o que é de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

TRANSLADE-SE cópia da sentença proferida nos autos de código 169903 

para este feito.

Ademais, por não mais persistir os motivos para que permaneçam 

apensados, a fim de facilitar o manuseio e cumprimento dos atos 

processuais, DETERMINO que desapensem-se os presentes autos dos 

demais.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 8 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.: 193255 Nr: 3179-72.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Laiane Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:

 Vistos em correição.

Considerando a prolação de sentença nos autos em apenso, resta 

cessada a causa suspensiva do presente feito, razão pela qual determino 

que INTIME-SE a parte exequente para requer o que é de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

TRANSLADE-SE cópia da sentença proferida nos autos de código 169903 

para este feito.

Ademais, por não mais persistir os motivos para que permaneçam 

apensados, a fim de facilitar o manuseio e cumprimento dos atos 

processuais, DETERMINO que desapensem-se os presentes autos dos 

demais.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 8 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.: 222991 Nr: 4144-16.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARBBO´S CONFECÇÕES, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Vistos em correição.

Considerando a prolação de sentença nos autos em apenso, resta 

cessada a causa suspensiva do presente feito, razão pela qual determino 

que INTIME-SE a parte autora para requer o que é de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

TRANSLADE-SE cópia da sentença proferida nos autos de código 169903 

para este feito.

Ademais, por não mais persistir os motivos para que permaneçam 

apensados, a fim de facilitar o manuseio e cumprimento dos atos 

processuais, DETERMINO que desapensem-se os presentes autos dos 

demais.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 8 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.: 188607 Nr: 2430-55.2013.811.0011

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Vinícios Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240

 Vistos em correição.

Considerando a prolação de sentença nos autos em apenso, resta 

cessada a causa suspensiva do presente feito, razão pela qual determino 

que INTIME-SE a parte autora para requer o que é de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

TRANSLADE-SE cópia da sentença proferida nos autos de código 169903 

para este feito.

Ademais, por não mais persistir os motivos para que permaneçam 

apensados, a fim de facilitar o manuseio e cumprimento dos atos 

processuais, DETERMINO que desapensem-se os presentes autos dos 

demais.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 8 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.: 188606 Nr: 2429-70.2013.811.0011

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Vinícios Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361

 Vistos em correição.

Considerando a prolação de sentença nos autos em apenso, resta 

cessada a causa suspensiva do presente feito, razão pela qual determino 

que INTIME-SE a parte autora para requer o que é de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Translade-se cópia da sentença proferida nos autos de código 169903 

para este feito.

Ademais, por não mais persistir os motivos para que permaneçam 

apensados, a fim de facilitar o manuseio e cumprimento dos atos 

processuais, DETERMINO que desapensem-se os presentes autos dos 

demais.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 8 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.: 169903 Nr: 3700-51.2012.811.0011

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

FRANCIELLY ª STORTI ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele 

Garcia Ribeiro - OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT

 (...)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 15% 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, 8 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.: 245743 Nr: 945-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo voluntário para pagamento do RPV 

expedido, INTIME-SE o exequente para requerer o que é de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 9 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.: 74344 Nr: 1123-08.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Gomes dos Santos

 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 fl.289, de modo que DETERMINO que AGUARDE-SE o 

feito em cartório até o pagamento da requisição de pequeno valor, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, ao exequente para se manifestar, em 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 256674 Nr: 355-67.2018.811.0011

 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: Adelson José Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença em favor de Adelson José Rodrigues da Silva, a partir da 

data do requerimento administrativo, enquanto perdurar a incapacidade, 

posto que o perito não lograra êxito em delimitar um prazo, cabendo a 

reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente, com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

uma vez que DEFIRO o pleito de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado,(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236863 Nr: 1170-35.2016.811.0011

 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, O 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renylson D'Carlo Pouso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 (...)Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida 

na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério 

Público, razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/c o § 4º do art. 

37, ambos da CF/88, combinando, ainda, com art. 11, caput, e inciso I, da 

Lei n. 8.429/92 (LIA), condeno o requerido:I-ao RESSARCIMENTO 

INTEGRAL DO DANO ao erário e da cada um dos usuários que não foram 

ressarcidos devidamente, consoante quantificação em sede de liquidação 

de sentença; II-A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, na acepção exposta 

acima;III-APLICO a suspensão dos direitos políticos, do demandado pelo 

período de 05 (cinco) anos, destacando que os direitos políticos 

compreendem o direito de votar, de ser votado, de iniciativa das leis, o 

direito de ajuizar ação popular, o direito de criar e integrar partidos 

políticos, e a legitimidade para oferecimento de denúncia em face do Chefe 

do Executivo pela prática de infração político-administrativa;IV-ao 

PAGAMENTO DE MULTA CIVIL correspondente ao valor de 20 (vinte) 

vezes o valor da remuneração do agente, tomando como base o primeiro 

semestre de 2012, e que será revertida para o patrimônio do próprio 

Município , nos termos do art. 18 da LIA.CUSTAS e DESPESAS 

PROCESSUAIS pelo requerido.DEIXO de condenar o requerido em 

honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da 

Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT .Por derradeiro, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 236612 Nr: 1045-67.2016.811.0011

 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: Berto Olimpio de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT, Simone Jassek Drumond - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 INTIMAR o procurador da parte requerida para que se manifeste acerca 

do Laudo Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 213405 Nr: 2622-51.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 INTIMAR o procurador da parte exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Conforme 

decisão de fls. 219.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242756 Nr: 4240-60.2016.811.0011

 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: Cleonice Izabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Jose da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 (...)Logo, forte em tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, reconhecendo e dissolvendo a 

união estável havida entre as partes no período compreendido entre 

setembro de 2012 e 20 de agosto de 2016, bem como a dissolução entre 

Cleonice Izabel da Silva e Edinei Jose da Fonseca, nos termos do art. 

1.723, do CC/02, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos 

do art. 485, inc. I, do NCPC.DECLARO, ainda, a partilha "pro rata" (50% 

para cada uma das partes) do bem imóvel descrito às fls.17, bem como do 

veículo constante às fls. 22, nos termos dos arts. 1.725 c/c 1.660, inc. I, 

ambos do CC, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos 

termos do art. 487, inc. I, do NCPC.Tendo em vista que os autores 

decaíram minimamente de seus pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo 

único, do CPC/15, CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 

10% sobre o valor da condenação, art. 85, §2º, do mesmo diploma 

processual civil, porém suspendo a exigibilidade, pelo prazo legal, ante 

sua hipossuficiência.P. R. I.C.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações necessárias.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2456 Nr: 42-73.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dosualdo Distribuidora de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 42-73.1999.811.0011 – Código: 2456

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

PARTE REQUERIDA: Dosualdo Distribuidora de Bebidas Ltda

INTIMANDO (A, S): Executados (as): Dosualdo Distribuidora de Bebidas 

Ltda, CNPJ: 36943587000181, brasileiro (a), distribuidora de bebidas, 

Endereço: Av. São Luiz, Nº 1765, Bairro: Jardim São Luiz, Cidade: 

Cáceres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/01/1999

VALOR DA CAUSA: R$ 18.002,61

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte devedora na pessoa de seu 

representante legal acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Nacional em face de DOSUALDO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, ambos qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor 

inicial de R$ 18.002,61 (dezoito mil e dois reais e sessenta e um 

centavos). Despacho de fls. 24 determinou o arquivamento dos autos em 

consonância com o pleito da exequente. Instada a manifestar, a Fazenda 

Pública às fls. 27/29-v afirma não ter ocorrido a prescrição e pugna pelo 

prosseguimento do feito. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A prescrição intercorrente somente 

é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de 

Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. O artigo 

174 do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Conforme disciplina do art. 40, §4º, da lei 6.830/80: 

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Em 

análise dos autos, verifico que não houve qualquer ato jurídico capaz de 

interromper o prazo prescricional execução, bem como que desde o 

arquivamento provisório dos autos transcorreu prazo superior ao 

quinquenal previsto para prescrição. Dessa forma, como disposto alhures, 

o incontestável decurso do quinquênio prescricional verificado autoriza a 

este juízo o reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO 

PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no 

artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, 

JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do 

CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de 

custas e honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de setembro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito.

 Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 72623 Nr: 754-14.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noraci Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 754-14.2009.811.0011 – Código: 72623

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Noraci Penariol

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Noraci Penariol, Cpf: 47175583672, 

Rg: 2.447.225 SSP MG Filiação: José Abel Penariol e de Maria Aparecida 

Afonso Penariol, data de nascimento: 16/02/1964, brasileiro(a), natural de 

Brasitânea-SP, solteiro(a), mecânico, Endereço: Rua Ricardo Druzian 

Gallo, Nº 575, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 2.960,69

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Cuida-se de Execução Fiscal Municipal movido pelo Município 

de Mirassol D’Oeste em face de Joemi dos Reis Pereira, visando à 

satisfação do valor inicial de R$ 2.960,69 (dois mil novecentos e sessenta 

reais e sessenta e nove centavos), representado pela CDA nº 

15473/2004 a 15496/2007 (fl. 09/32). Entre um ato e outro, houve o 

parcelamento do débito, ficando a ultima parcela para o dia 05/08/2014 e 

foi requerida a suspensão do feito até o cumprimento integral do 

parcelamento. Decisão de fl. 57 determinou o arquivamento provisório dos 

autos até o transcurso do prazo de parcelamento. Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando o decurso do prazo estipulado para cumprimento da 

obrigação, cuja última parcela venceria em 05/08/2014 e a ausência de 

manifestação da exequente anunciando eventual inadimplemento e 

pugnando pela continuidade do feito, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras 

e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 15468 Nr: 2213-61.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Lourenço da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2213-61.2003.811.0011 – Código: 15468

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Aristeu Lourenço da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Aristeu Lourenço da Silva Filiação: 

Pedro Lourenço Neto e de Aurélia Lourenço da Silva, data de nascimento: 

09/02/1942, brasileiro(a), natural de Cristina-MG, , Endereço: Rua Bento 

Alexandre dos Santos, Nº 01, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/12/2003

VALOR DA CAUSA: R$ 420,36

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: O exequente, às fls. 59, informou o adimplemento de débito 

executado, conforme se denota nos documentos juntados às fls. 60, para 

ilustrar o propalado pagamento. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais. Após 

o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste, 21 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148898 Nr: 4357-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Aparecida de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4357-27.2011.811.0011 – Código: 148898

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

PARTE RÉ: Adriana Aparecida de Morais

CITANDO (A, S): Executados (as): Adriana Aparecida de Morais, Cpf: 

03917830175, Rg: 001.736.201 SSP MT Filiação: Francisca Maria de 

Morais, data de nascimento: 24/08/1981, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, casado(a), comerciante, Endereço: R. Pedro Melo, Nº 123, 

Bairro: Santa Luzia, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 5.342,15

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Execução em desfavor de 

Adriana Aparecida de Morais proposta pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Oeste de MT – Sicredi Sudoeste 

requerendo a quitação do debito pela devedora, cálculos presente nos 

autos, todavia até o momento, a executada pagou apenas pequena parte 

do debito, apesar de todas as diligencias levadas a efeito pela exequente, 

com vistas à solução do impasse, não lhe restando alternativa senão 

recorrer à tutela jurisdicional em efetivar o pagamento do débito.

 DESPACHO: Vistos em Correição. DEFIRO pedido de fl. 198, razão pela 

qual SE CITE o executado por edital, nos termos do art. 256 do CPC. Caso 

transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como curador especial o 

Advogado Thiago Regis dos Santos OAB/MT 22751/O para nos termos do 

artigo 72º, II, do CPC, arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia 

aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos) para atender os interesses do assistido, 

podendo ser arbitrados eventuais honorários posteriormente, em sendo 

visualizada a necessidade de maior atuação, o qual deverá ser ABERTA 

VISTA dos autos para apresentação de defesa, no prazo legal. Após, 

INTIME-SE o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (dez) dias. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 
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2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 24 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 20794 Nr: 1031-69.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandre Zequini Borges de Campos, Helio 

Borges de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1031-69.2005.811.0011 – Código: 20794

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

PARTE RÉ: Vandre Zequini Borges de Campos e Helio Borges de Campos

CITANDO (A, S): Executados (as): Helio Borges de Campos, Cpf: 

91240840187, Rg: 7.763.607 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

agropecuarista, Endereço: Av. Tancredo Neves, Nº 568, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT Executados(as): Vandre Zequini Borges de 

Campos, Cpf: 90503929115, Rg: 1.396.069-5 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), agropecuarista, Endereço: Rua Ana Chiarelli 

Possavats, Nº 300, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/07/2005

VALOR DA CAUSA: R$ 48.888,70

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes executadas acima qualificadas, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em desfavor dos 

executados acima descritos, requerida pela credora Cooperativa de 

Crédito Rural da Grande Caceres, todavia os executados possuem divida 

liquida, certa e exigível, no valor total de R$48.888,70, conforme cálculos 

presentes nos autos, até o momento os mesmos não amortizaram 

nenhuma parcela dos financiamentos. Contudo o pedido que se realize a 

efetivação do débito.

 DESPACHO: Vistos em Correição. DEFIRO pedido de fl. 197, razão pela 

qual SE CITE o executado por edital, nos termos do art. 256 do CPC. Caso 

transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como curador especial o 

Advogado Thiago Regis dos Santos OAB/MT 22751/O para nos termos do 

artigo 72º, II, do CPC, arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia 

aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

importe de 01 (um) URH, ou seja, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos) para atender os interesses do assistido, 

podendo ser arbitrados eventuais honorários posteriormente, em sendo 

visualizada a necessidade de maior atuação, o qual deverá ser ABERTA 

VISTA dos autos para apresentação de defesa, no prazo legal. Após, 

INTIME-SE o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (dez) dias. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito.

Eu, Mariana Brenda R.N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 24 de setembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000762-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. D. S. (ADVOGADO(A))

J. A. A. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. Q. (RÉU)

W. A. A. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000762-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ABREU RÉU: FATIMA 

APARECIDA QUARESMA, WESLEY ALVES ARRUDA DE ABREU Vistos em 

correição. Em atenção ao pedido formulado no ID nº 15250043, registro 

que compete ao autor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o requerido, não se justificando a transferência deste ônus ao 

Judiciário, porquanto a expedição de ofícios a órgãos/entidades 

solicitando este tipo de informação deve ser encarada como algo 

excepcional. Desse modo, intime-se o autor para que providencie o 

endereço atualizado da parte requerida, em quinze dias. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001203-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS (ADVOGADO(A))

VICENTE VIANNEY DE ALMEIDA GOUVEIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001203-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): VICENTE VIANNEY DE ALMEIDA GOUVEIA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos em correição. 

Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Vicente Vianney de 

Almeida Gouveia contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos, conforme id nº 14850773. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 
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a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Presença de prótese de 

válvula cardíaca (CID Z 95.2); Flutter e fibrilação atrial (CID I 48); Outras 

cardimiopatias hipertróficas (CID I 42.2); e outras patologias especificadas, 

motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. 

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir do indeferimento administrativo, qual seja, 04 de dezembro de 2017. 

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 trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste / MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001473-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DORNELAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001473-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCISCO DORNELAS DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação 

Previdenciária proposta por Francisco Dornelas da Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando em resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, 

razão pela qual postula auxílio-doença, e se for constatada a 

incapacidade permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma 

vez que a parte autora preencheria as condições para percepção do 

beneficio pretendido. Com a inicial vieram os documentos, conforme id nº 

15537353. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com transtornos de discos 

lombares (CID M 51.1); dorsopatias (CID M 53); espondilose lombar e 
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artrose com parafusos metálicos; e outras patologias especificadas, 

motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. 

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em continuar fornecendo o aludido 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, 

podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em 

razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da data da cessação do benefício, qual seja, 12 de julho de 2018. 

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 trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste / MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado Digitalmente)
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Processo Número: 1001534-19.2018.8.11.0011
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ERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001534-19.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS RÉU: GERENCIA 

EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos em correição. Cuida-se de Ação 

de Concessão de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez 

proposta por Eronides Francisco dos Santos em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em epítome, que se encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual 

postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, 

requer a conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte 

autora preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Com a inicial vieram os documentos, conforme ID nº 15722526. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à 

nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, DEIXO de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Incialmente, vislumbro que a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma vez que preenche todos 

os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. Como é cediço, os efeitos 

da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do 

NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em 

que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos necessários para concessão 

da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o entendimento esposado 

pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 
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de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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MARIA VANEIDE SOARES (AUTOR(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001530-79.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA VANEIDE SOARES RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO 

INSS - CUIABÁ-MT Vistos em correição. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por Maria Vaneide Soares contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em 

resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual 

postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, 

converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a 

inicial vieram os documentos, conforme id nº 15717897. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 012016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado. 

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra 

processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória 

quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em 

sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam a 

participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Hérnia de Disco (CID 

L4-L5), Espondiloartrose lombar com sinais de discopatia degenerativa, 

mais evidente e com acentuada redução da altura discal (CID L4 L5 e 

L5-S1), Hérnia discal posterior em (CID L4-L5), com predomínio na sua 

região foraminal esquerda, associado a abaulamento difuso do seu 

contorno e acentuada redução da altura; e outras patologias 

especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados 

ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 

situação. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em continuar 

fornecendo o aludido benefício na seara administrativa, consoante se 

infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que 

acomete a parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro 

clínico. De outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito 

da parte requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória 

satisfativa em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de 

forma a resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto 

que a tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 

3.º, do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 
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devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 05 de julho 

de 2018. 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 trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BAZZI (AUTOR(A))

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001490-97.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELIZABETH BAZZI RÉU: INSS AGENCIA DE CÁCERES MT 

Vistos em correição; Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região que trouxe no bojo a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 27 de agosto de 2014, 

que deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 631.240, com 

repercussão geral reconhecida, em que o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) defendia a exigência de prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de 

benefício previdenciário. Por maioria de votos, o Plenário do Pretório 

Excelso acompanhou o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, no 

entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao 

Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, 

pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou 

ameaça de direito. Desta forma, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, a fim de juntar o requerimento administrativo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000389-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA CRUZ STRAMBECK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000389-25.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CLAUDINEIA DA CRUZ STRAMBECK Vistos em correição. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA em desfavor de Claudineia da Cruz 

Strambeck, aviada com escopo de obter tutela judicial específica, sendo 

que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de 

regência e, por derradeiro, as partes pugnaram pela homologação de 

acordo anexado no ID nº 15587788. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 

487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Custas processuais e honorários de sucumbência, 

nos termos pactuados no acordo. Com o trânsito em julgado, proceda a 

Secretaria com o levantamento de eventuais penhoras, após arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000424-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000424-82.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Diante do teor da petição e documentos anexados no 

ID nº 15361888 e 15362502, FIXO multa cominatória no valor de R$100,00 

(cem reais) por dia de descumprimento, tendo como limite o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Intimem-se os requeridos para que cumpra 

integralmente a decisão exarada no ID nº 12913487, a fim de que seja 

realizado o imediato desbloqueio dos cartão de crédito nº 

4220.3243.3931.3131 de titularidade da requerente, sob pena de 

majoração do valor da multa e incorrer em crime de desobediência. N'outro 

giro, tendo em vista o pedido genérico das partes acerca da produção de 

provas, intime-se-lhes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo justificar sua pertinência, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Mirassol D' Oeste/MT. Edna Ederli 
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Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001535-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BRUNO PEREIRA (REQUERENTE)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO CEZÁRIO PEREIRA JÚNIO (REQUERIDO)

LEONARDO PEREIRA (REQUERIDO)

ELIZABETH PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001535-04.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ALAN BRUNO PEREIRA REQUERIDO: ELIZABETH PEREIRA 

NEVES, LEONARDO PEREIRA, EDINALDO CEZÁRIO PEREIRA JÚNIO Vistos 

em correição. Trata-se de Ação de Abertura de Inventário onde figura 

como inventariante Alan Bruno Pereira, e como inventariado o Espólio de 

Edinaldo Cezário Pereira, todos devidamente qualificados nos autos. 

Nomeio como inventariante o requerente Sr. Alan Bruno Pereira, sob 

compromisso. Intime-o para assinatura do termo de compromisso no prazo 

de 5 (cinco) dias. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que 

prestou compromisso, deverá o inventariante apresentar as primeiras 

declarações, ex vi do art. 620 do CPC. Apresentadas as primeiras 

declarações citem-se, para os termos do inventário e partilha, o cônjuge, 

os herdeiros, os legatários, a Fazenda Pública, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se o finado deixou 

testamento, para que digam sobre as primeiras declarações, no prazo 

legal do art. 626 e ss. do CPC. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância da Fazenda Pública quanto aos 

valores atribuídos aos bens do espólio nas primeiras declarações (CPC, 

art. 633), lavre-se o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), 

intimando-se a inventariante para prestá-las. Após as últimas declarações, 

voltem-me conclusos para novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e 

Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MENDES LEAL FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001446-78.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Compulsando atentamente os documentos que 

instruem a inicial, verifico que parte requerida não fora devidamente 

notificada extrajudicialmente, haja vista que a correspondência carreada 

no ID de nº 15418497 retornou com a anotação "mudou-se". Desse modo, 

como é cediço, as correspondências que retornam com anotações “não 

procurado”, “mudou-se”, “endereço insuficiente”, “não existe o número”, 

“desconhecido”, “ausente” ou “falecido”, evidenciam com clareza que a 

parte solicitada não foi encontrada por conta da localidade de destino. 

Nesse ínterim, o e. Tribunal de Justiça deste Estado coaduna deste 

posicionamento, vejamos: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Súmula 72 do Superior 

Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua 

ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando 

oportunizada a emenda. (Ap 150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018). À vista do exposto, 

determino que a parte autora emende a inicial no tocante a notificação 

extrajudicial da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT.. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001438-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (ADVOGADO(A))

GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (RÉU)

 

Vistos em correição. Como é cediço, será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. Nesse contexto, ao analisar a petição inicial, 

constatou-se que que a autora nomeou os documentos que a instruem 

como sendo "anexo I", "anexo II", assim por diante, deixando de atribuir 

nomenclatura e classificação que os identifique e, se for o caso, os 

períodos a que se referem. Sendo assim, determina-se que a parte autora 

emende a inicial, em 15 dias, na forma do art. 32, §3º, da Res. 03/2018-TP, 

sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001556-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001556-77.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição; Trata-se de Ação 

de Concessão de Benefício Assistencial ao Deficiente com Pedido de 

Tutela manejado por Rosimeire Aparecida Silva Humberto em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social, colimando adquirir benefício que 

acredita fazer jus, ocasião em que a inicial veio instruída com os 

documentos que acredita serem os necessários para o fim a que se 

presta a ação. Com a inicial vieram os documentos, conforme ID nº 

15788213. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 
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do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo 

legal, certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Determino ainda que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar da requerente, 

devendo trazer aos autos o competente relatório, para se aferir a real 

necessidade da percepção do benefício assistencial pleiteado. Com a 

juntada do laudo médico pericial e o relatório social, 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. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Ao arremate, 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Providencie-se e expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

FATIMA CAVALIERI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001442-41.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FATIMA CAVALIERI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta 

por Fatima Cavalieri contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos, conforme id nº 1505122. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte 

autora requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da 

antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, 

que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem 

um fim em si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para 

cumprir, integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com carcinoma espinocelular 

invasivo, bem diferenciado, caracterizado por proliferação neoplásica de 

células epiteliais escamosas atípicas, com hipercromasia nuclear, aumento 

da relação núcleo-citoplasma, áreas de ceratinização, focos de necrose e 

figuras de mitose, infiltrando tecido conjuntivo em ectocérvice; e outras 

patologias especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para 

as atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram 

juntados ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração 

da prova inequívoca em que se baseia para formular o pedido e 

caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as 

doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 
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constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em continuar fornecendo o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio - Doença à autora, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação do benefício, qual seja, 28 de agosto 

de 2018. 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 trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos 

(art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001457-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO IVANILDE ALVES DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001457-10.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCISCO IVANILDE ALVES DO CARMO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. De proêmio, em que 

pese à nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, 

DEIXO de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte autora requer a tutela 

específica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma vez que 

preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. Como é 

cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no 

artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem 

as argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos necessários para 

concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. Em 

suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não demonstrou de 

maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada, porquanto a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 
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querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia médica, 

bem como intimar a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a 

perita para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, 

salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários 

periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela 

Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício 

para pagamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo 

as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no 

Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Ao arremate, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, 

assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000594-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

Jacira (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000594-54.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Trata-se de julgamento conforme o estado do 

processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado da lide) do Código de Processo Civil. Assim, nos 

termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao saneamento do feito 

e análise das provas a serem produzidas. As partes são legitimas e estão 

bem representadas em Juízo. Fixo como pontos controvertidos: a) Houve 

a prática de ato ilícito por parte do requerido?; b) Se sim, dele decorreu 

danos morais?; c) Houve ofensa da parte autora a parte requerida?. 

Inexistindo qualquer nulidade ou irregularidade aparente, bem como as 

partes são legitimas e estão bem representadas em juízo, declaro o feito 

por saneado. Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a 

produção de prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento 

de testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima possível, 

qual seja, dia 29 de outubro de 2018, às 15h00, oportunidade em que, 

antes de aberta a instrução, as partes poderão chegar a um acordo. 

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 

15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC, bem ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do CPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as partes 

e seus advogados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ 

Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001484-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO VIEIRA DOS SANTOS FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001484-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ERICA DE OLIVEIRA RÉU: VALDIVINO VIEIRA DOS SANTOS 

FILHO Vistos em correição. Cuida-se de Ação de Alimentos cumulada com 

guarda ajuizada por Érica de Oliveira em desfavor de Valdivino Vieira dos 

Santos Filho, ambos devidamente qualificados nos autos. É o relato do 

necessário. Decido. Quanto ao pedido de alimentos provisórios, constato 

que resta provado o parentesco entre as crianças em comento e o 

requerido, conforme se infere nos documentos de id nº 15577759 e 

15577755, assim sendo, arbitro alimentos provisórios (art. 4º da Lei 

5.478/68) no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a 

serem pagos mensalmente pela parte requerida para cada filha, enquanto 

perdurar a demanda, sem embargo de posterior modificação do montante 

na hipótese de insuficientes ou exacerbados, pois não existe nos autos 

qualquer comprovação da renda do mesmo, impossibilitando a análise da 

possibilidade do alimentando. No mais, designo o dia 06 de novembro de 

2018, às 13h00 para a realização da audiência de conciliação/mediação a 

ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Designada a audiência, 

intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. Mirassol D’ Oeste-MT Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252550 Nr: 4356-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, LdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 4356-32.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e 

Luan da Silva Ribeiro

PARTE RÉQUERIDA: Claudineia da Silva e Antonio Ribeiro

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Antonio Ribeiro, Filiação: Angelo Luiz 

Ribeiro e Rosa da Costa Ribeiro, data de nascimento: 14/07/1965, 

brasileiro(a), natural de Paranapua-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para comparecer na audiência designada para o dia 

31/10/2018, às 15:30 horas.

 DECISÃO/DESPACHO: .... Outrossim, percebe-se que o ambiente familiar 

do casal é acolhedor e com fortes vínculos entre os membros, sendo 

positivo para o desenvolvimento psicossocial do Luan a convivências com 

os guardiões e seus irmãos, a fim de que seja fortalecido as regras e 

valores familiares, noções de responsabilidade e troca de afeto uns com 

os outros. Diante do exposto, em consonância do parecer ministerial, 

CONCEDO a guarda provisória do menor Luan da Silva Ribeiro a Sra. Vera 

Lucia Xavier do Nascimento e seu esposo Valdeir Hansen Barros. 

Lavre-se o termo. Assume o casal Vera Lucia Xavier do Nascimento e 

Valdeir Hansen Barros o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, o que a obriga à prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança, conferindo-lhe o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive a genitora, advertindo-o que a guarda, ora concedida, poderá ser 

revogada a qualquer tempo. Determino que o Conselho Tutelar de Mirassol 

d’ Oeste para que conduza o menor Luan até a residência do casal no 

endereço informado à fl. 107, ainda nesta data. N’outro giro, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2018, às 

15h30min, para inquirição das testemunhas e depoimento pessoal das 

partes. Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 

15 dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, 

nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus 

advogados. Cientifique-se o MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com MÁXIMA URGÊNCIA. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kátia Fernanda 

Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 5 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234878 Nr: 78-22.2016.811.0011

 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 J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 80, cujo teor 

transcrevo:" Diante do teor da certidão de fl. 78, consigno que solicitei a 

baixa do gravame pelo sistema RENAJUD do veículo restringido à fl. 18, 

conforme extrato em anexo.

No mais, tendo em vista que esta era a última providência a ser tomada por 

esse Juízo, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244175 Nr: 133-36.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intimar o advogado da parte requerida para se manifestar acerca do 

parecer encartado à fl. 47, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 185901 Nr: 2001-88.2013.811.0011

 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: Adenize Casas Ramos Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241422 Nr: 3606-64.2016.811.0011

 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: Rosiane Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA FRANCO SILVA - 

OAB:22314/O, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora Drª Janaína Franco da Silva para que 

se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243250 Nr: 4571-42.2016.811.0011

 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 Omni Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Cristina Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ferreira Tiburtino - 

OAB:23683/A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:SP/265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que proceda com o depósito da 

diligência do oficial de justiça nos autos de carta precatória registrada sob 

o nº1003541-96.2018.8.11.0006, em trâmite na terceira vara cível de 

Cáceres.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30730 Nr: 1389-29.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Ferreira Beijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Beijo, Luciano da Silva Beijo, José 

Manoel da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:MG / 82.361, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:46.304 -MG, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171734 Nr: 4231-40.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Ecomonica Federal CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, Juel Prudencio Borges - OAB:3838, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:MT- 8423

 Intimar a advogada da parte autora Drª Juscilene Viera de Souza para 

apresentar a guia de depósito,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228816 Nr: 1188-90.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Aparecida Pirinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição e documentos de fls. 133/279, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229843 Nr: 1727-56.2015.811.0011

 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: Antonio Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 100, cujo 

teor transcrevo:" Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262683 Nr: 2984-14.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvandro Cesar Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de MT - Sicredi Noroeste MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 Intimar o advogado da parte requerida para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 915 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27233 Nr: 1134-08.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Francisco Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que forneça o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

209, cujo teor transcrevo:Em cumprimento ao Mandado de Intimação, nos 

autos supra, diligenciei no dia 02/10/2018, na Rua 13 de Maio n. 175 (atual 

rua 08), bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e DEIXEI DE INTIMAR o autor 

LOURENÇO FRANCISCO BATISTA, a atual moradora Srª Izabel José Paula, 

disse que conheceu o autor e que ele mudou-se há aproximadamente 01 

(um) ano para a cidade de São José dos Quatro Marcos e o endereço não 

soube informar. Realizada as diligências, devolvo a Central de Mandados. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27609 Nr: 1482-26.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro de Jesus Alexandre, Amador de Jesus 

Alexandre, Valmira de Jesus Alexandre Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B, Paula Regina Cardoso - OAB:15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe o atual e correto 

endereço do autor Sr. Amador De Jesus Alexendre, conforme a certidão 

do oficial de justiça de fls; 228 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232429 Nr: 3249-21.2015.811.0011

 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: Dilcélia Silva Pegino, Hilton Pegino

 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:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 550/551, 

cujo teor transcrevo:"Cuida-se de Liquidação de Sentença manejado por 

Dilcélia da Silva Pegino e Hilton Pegino em face do Estado de Mato Grosso, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Os liquidantes postulam o recebimento da quantia de R$115.980,52 (cento 

e quinze mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) 

referente à recomposição salarial no percentual de 11,98% (onze vírgula e 

noventa e oito por cento) resultante da conversão do Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, conforme se infere às fls. 402/407.No afã 

de comprovar suas alegações foram juntados documentos às fls. 

408-A/479. Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação às 

fls. 481/448-vº. Acoplou documentos às fls. 489/538.Os liquidantes se 

manifestaram às fls. 548/249-vº.Os autos vieram conclusos. É O RELATO. 

DECIDO.

 Compulsando atentamente os autos, verifico que os cálculos exibidos 

pelas partes são divergentes, o que se revela necessário à designação 

de um perito judicial que possua conhecimentos técnicos para elaboração 

dos cálculos e eventualmente a apuração do real valor devido. Desse 

modo, diante da complexibilidade dos cálculos e aliado ao fato de que o 

Contabilista do Juízo não possui conhecimentos específico para tal mister, 

nomeio como Perito Judicial o Sr. José Augusto Saucedo Júnior, CRC/MT 

n.º 16.867-0/7, CPF n.º 544.646.841-49, com endereço profissional sito à 

Rua São Francisco , n° 696, Bairro: Lixeira, Cuiabá/MT, CEP 78.008-600, 

Fone: (65) 2127-6059/9.9284-0676, joseaugustosj@gmail.com. 

Cientifique-se a o perito a respeito da nomeação, bem como para que 

apresente, em 05 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo 

com comprovação da especialização; e III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais.Com a vinda da proposta de honorários, intimem-se as partes 

para que se manifestem a respeito do valor exposto, no prazo de 05 

(cinco) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como anuência 

ao valor apresentado pelo perito. Considerando-se que a prova pericial 

fora determinada de ofício pelo Juízo (art. 95 do Código de Processo Civil) 

e caso as partes estejam de acordo com o valor ofertado pelo perito a 

titulo de honorários periciais, determino, desde já, o depósito de 50% 
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(cinquenta por cento) pelos liquidantes-exequentes e o valor 

remanescente de 50% (cinquenta por cento) deverá ser pago depois de 

entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários pelo 

liquidado-executado por meio de Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório, se for o caso.

 Em sendo discordes, volvam-me conclusos para o arbitramento do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75165 Nr: 1325-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bueno - Produtos Agropecuarios, Alessandra 

Longuinho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O, Juliana Zafino Isidoro Ferreira Mendes - OAB:12.794/B, 

Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do auto para se manifestar nos autos a respeito dos 

documentos juntados às fls. 87/102, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208943 Nr: 1680-19.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Barbosa dos Santos, Airton Aparecido Didone, 

Antonio Ramalho de Souza, Amadeu dos santos Chue, Alenizio Souza 

Gomes, Antonio Casado Santiago, Bruno Vilas Boas Panaro Leite, Cacildo 

Lima Martins, Claudinei Dalosto dos Anjos, Denerival Francisco Estorari, 

Cleuza Nunes, Carlos Eduardo Tolon, Cleide Rossin da Silva, Cristiano 

José de Oliveira, Edison Ramalho, Jane Aparecida de Campos, Evanildo 

Luiz da Silva, Israel Francisco de Oliveira, Donizete Camargo, Fátima 

Borghi Martins, Dionisio Valentim Pereira, Irene Claro de Oliveira Santos, 

José Caetano Ribeiro, Irineu Peres Garcia, Edna Aparecida da Silva, 

Donizete Ribeiro da Silva, Edison Gonçalves dos Santos, Ednaldo Machado 

Alves, Eliel Ferreira da Silva, Gemerson Leite da Costa Faria, Sidnei 

Francisco de Melo, JOSUÉ PANISSO, Rita Rosa de Jesus Batista, Nancy 

Barbosa Parreira, Lúcia Dias dos Santos, Luismar Silva de Souza, Luiz 

Mendes de Souza, Maria Onice Martins dos Santos, Mauro Rodrigues de 

Jesus, Maria Aparecida de Macedo, Suely do Prado Oliveira Didone, 

Reginaldo Ferreira Machado, Maria Helena da Cruz Silva, Manoel José 

Custódio, Nelson Tomaz da Silva, Miguel Francisco de Melo, Juscelino da 

Silva Almeida, Luiz Carlos da Silva, José de Paula, Maria Marcelina da 

Silva, Marilurdes Peçanha de Brito Toledo, Nilma Oliveira de Souza, Norival 

Rodrigues, Jose Rodrigues Silva Filho, Juraina Porquiviqui, Justino Correia, 

Luciana Pereira Castilho da Silva, Lucio Oliveira Geraldo, Maria Aparecida 

Martins Orivide, Maria Aparecida Soares dos Santos, Osias Felipe 

Santiago, Sidney de Souza Dagrela, Valdemar Marques Pimentel, Valdeci 

Feliciano Costa, Zumira Antonia da Silva, Wenderson de Souza Camara, 

Valdeci da Silva de Castro, Suely Estela da Silva Morais, Valdeir de Souza 

Nascimento, Vera Lucia de Carvalho Silva, Waldemar Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado dos autores sobre a R. Decisão de fls.1782/1783, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Desse modo, diante da complexibilidade dos 

cálculos e aliado ao fato de que o Contabilista do Juízo não possui 

conhecimentos específico para tal mister, bem como a vultuosa quantidade 

de liquidantes, nomeio como Perito Judicial o Sr. José Augusto Saucedo 

Júnior, CRC/MT n.º 16.867-0/7, CPF n.º 544.646.841-49, com endereço 

profissional sito à Rua São Francisco , n° 696, Bairro: Lixeira, Cuiabá/MT, 

CEP 78 .008 -600 ,  Fo n e :  ( 6 5 )  2 1 2 7 - 6 0 5 9 / 9 . 9 2 8 4 - 0 6 7 6 , 

joseaugustosj@gmail.com. Cientifique-se a o perito a respeito da 

nomeação, bem como para que apresente, em 05 (cinco) dias: I – proposta 

de honorários; II – currículo com comprovação da especialização; e III – 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais.Com a vinda da proposta de 

honorários, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito do 

valor exposto, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se que o silêncio 

será interpretado como anuência ao valor apresentado pelo perito. 

Considerando-se que a prova pericial fora determinada de ofício pelo Juízo 

(art. 95 do Código de Processo Civil) e caso as partes estejam de acordo 

com o valor ofertado pelo perito a titulo de honorários periciais, determino, 

desde já, o depósito de 50% (cinquenta por cento) pelos 

liquidantes-exequentes e o valor remanescente de 50% (cinquenta por 

cento) deverá ser pago depois de entregue o laudo e prestados os 

esclarecimentos necessários pelo liquidado-executado por meio de 

Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, se for o caso. Em sendo 

discordes, volvam-me conclusos para o arbitramento do 

valor.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 

2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263757 Nr: 3494-27.2018.811.0011

 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: José Brito de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Agropecuária Novo 

Milênio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca de Cáceres/MT com a finalidade de citação da parte requerida 

Agropecuária Novo Milênio Ltda , devendo juntar aos autos os originais 

das guias e comprovantes de recolhimento, para posterior envio a 

comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263757 Nr: 3494-27.2018.811.0011

 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: José Brito de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Agropecuária Novo 

Milênio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

da parte requerida Elias Mendes Leal Filho, devendo emitir as guias no site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem 

como enviar o comprovante de depósito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 81228 Nr: 2417-95.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Roda Viva Ltda, José Ribeiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262178 Nr: 2735-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: Mapfre Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira da Silva & Ferreira da Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ligia Tatiana Ramão de 

Carvalho - OAB:215351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 68/70, cujo dispositivo transcrevo: ... Na hipótese em deslinde, 

constata-se que o habilitante não carreou ao processo prova da 

existência do alegado crédito, sobretudo, porque não juntou a minuta da 

apólice n.º 3836003336801, muito menos as faturas em aberto, cujo 

recebimento se pretende.

Como observado pelo Administrador Judicial, em verdade, há nos autos 

um instrumento de proposta n.º 15004861-CBA, com vigência prevista 

para o período de 31.07.2015 a 31.07.2016, o qual, ao que tudo indicam 

possa ter originado a apólice descrita acima, mas o seu período de 

cobertura não abrange as faturas apontadas anteriormente, que se refere 

aos dias 05/08/2017 e 30/08/2017, como afirmado na inicial.

Identicamente, quanto ao documento jungido às fls. 26/37, destaca-se que 

se trata meramente de minuta desprovida de qualquer evidencia de que os 

seus termos tenham sido aceitados pela recuperanda, porquanto, não 

consta em seu bojo cópia da proposta, das supostas faturas em atraso e 

etc.

Urge consignar, por oportuno, que muito seja possível dilação probatória 

em habilitação de crédito em recuperação judicial, conforme exegese do 

art. 15 da LRF, fá-lo-á quando os documentos anexados aos autos forem 

insuficientes à formação do convencimento do magistrado e não quando 

ausentes documentos indispensáveis à propositura da lide e à 

demonstração, ainda que superficial da existência do credito.

Relevante ainda mencionar que a habilitante requereu dilação de prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada destes documentos não tendo feito até o 

presente momento.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido vertido na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o habilitante ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários de sucumbência ao advogado da recuperanda, cuja 

verba arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228204 Nr: 847-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Regina de Mattos Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Barros Capeleiro - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 Intimar a advogada da parte requerida para que se manifeste acerca do 

pedido formulado às fls. 48/48 verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 183842 Nr: 1646-78.2013.811.0011

 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: Ione de Jesus Angelo, Helen Beatriz Angelo Goloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilsemar Sidnei Goloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Luana Silva Lima - OAB:16.050, Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as advogadas das partes autora para que manifestem-se acerca 

da petição carreada à fls. 139, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 216294 Nr: 3099-74.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Real Cargas Expressas Ltda, Hewerton Cecilio 

Graciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora São Jose Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA JENNIFFER 

MESANINI DE SOUZA - OAB:23722/O, Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Reiterando os termos do DJE nº 10308 disponibilizado em 02/08/2018, 

para Intimar o advogado do requerido para que se manifeste sobre o 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25913 Nr: 428-25.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Supermercado Ltda - ME, Donizete Lopes 

Ferreira, Vanilde Orlando de Almeida, Rosangela Alves Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte requerida Drº Gilson Carlos Ferreira sobre a 

r. sentença de fls. 109, cujo teor transcrevo: onforme manifestação do 

exequente à fl. 107, vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento 

do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

ALCILENA CASTILHO QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Vistos em correição. Tendo em vista que a 

parte autora anexou aos autos somente um extrato com informações 

gerais a respeito da sua admissão no serviço público, não fazendo 

menção se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado 

ou temporário e, considerando que os documentos anexados a inicial não 

esclarecem quanto a esses pontos, determino que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001312-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA BASILE (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Vistos em correição. Tendo em vista que a 

parte autora anexou aos autos somente um extrato com informações 

gerais a respeito da sua admissão no serviço público, não fazendo 

menção se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado 

ou temporário e, considerando que os documentos anexados a inicial não 

esclarecem quanto a esses pontos, determino que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001313-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MASTERSON FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Vistos em correição. Tendo em vista que a 

parte autora anexou aos autos somente um extrato com informações 

gerais a respeito da sua admissão no serviço público, não fazendo 

menção se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado 

ou temporário e, considerando que os documentos anexados a inicial não 

esclarecem quanto a esses pontos, determino que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Vistos em correição. Tendo em vista que a 

parte autora anexou aos autos somente um extrato com informações 

gerais a respeito da sua admissão no serviço público, não fazendo 

menção se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado 

ou temporário e, considerando que os documentos anexados a inicial não 

esclarecem quanto a esses pontos, determino que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001319-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Vistos em correição. Tendo em vista que a 

parte autora anexou aos autos somente um extrato com informações 

gerais a respeito da sua admissão no serviço público, não fazendo 

menção se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado 

ou temporário e, considerando que os documentos anexados a inicial não 

esclarecem quanto a esses pontos, determino que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY FONSECA SALVIONI (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Vistos em correição. Tendo em vista que a 

parte autora anexou aos autos somente um extrato com informações 

gerais a respeito da sua admissão no serviço público, não fazendo 

menção se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado 

ou temporário e, considerando que os documentos anexados a inicial não 

esclarecem quanto a esses pontos, determino que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001330-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Vistos em correição. Tendo em vista que a 

parte autora anexou aos autos somente um extrato com informações 

gerais a respeito da sua admissão no serviço público, não fazendo 

menção se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado 

ou temporário e, considerando que os documentos anexados a inicial não 

esclarecem quanto a esses pontos, determino que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001300-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA PERES (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Vistos em correição. Tendo em vista que a 

parte autora anexou aos autos somente um extrato com informações 

gerais a respeito da sua admissão no serviço público, não fazendo 

menção se pertence/pertencia ao quadro de servidor efetivo, contratado 

ou temporário e, considerando que os documentos anexados a inicial não 

esclarecem quanto a esses pontos, determino que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos cópia do seu termo de 

posse ou do contrato firmado com o município requerido, nesta hipótese, 

com a data de vigência. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-35.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA MAIA DIOGO (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010541-81.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acoste aos autos o cálculo atualizado da dívida, com as deduções dos 

valores pagos pela executada, sob pena de indeferimento do pedido da 

penhora on-line. Com ou sem manifestação, faça o feito concluso, 

certificando nos autos eventual desídia da parte. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 08 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: 8010319-55.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

LUCIO MOREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando a ausência de pagamento voluntário pela 

demandada, conforme certificado em id nº 15442248, INTIME-SE a autora 

para manifestar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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: 1000829-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARIANO DA CRUZ (REQUERENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15776296, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 05/02/2019 Hora: 15:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

SILVAIR DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15776581, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 05/02/2019 Hora: 15:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

SILVAIR DONIZETE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da R. 

Decisão de ID. 15776934, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 05/02/2019 Hora: 16:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

M A DA SILVA QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETOOK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15807629, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 05/02/2019 Hora: 16:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M A DA SILVA QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B D VEST CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15808247, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 
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designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 05/02/2019 Hora: 17:00. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-58.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440862-4, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15077319, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440856-P, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 14763372, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-67.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE ASSIS (EXEQUENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440851-9, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15306890, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-80.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440865-9, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15204206, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDEMIR POICHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440867-5, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID.15170957 , devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-77.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

RAQUEL MARCONDES (ADVOGADO(A))

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELE SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALVES PICHININ (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 440866-7, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15781099, devendo as 

partes pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o 

silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-69.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOSE AMARILDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

Considerando o aporte de parecer do Contador Judicial deste Juízo no Id. 

15836392, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos da R. Decisão de ID. 15708986.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE APARECIDA BRITO DE CARVALHO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Banco IBI (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o pagamento voluntário pela demandada em id nº 

14944829, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância e consequente 

quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 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: 8010562-57.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a executada deixou de manifestar quanto a 
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penhora realizada no feito, INTIME-SE a autora para manifestar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como 

concordância e consequente quitação integral. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 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: 1000926-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO REGIS DOS SANTOS (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 THIAGO REGIS DOS SANTOS 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, 05 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: 1001099-45.2018.8.11.0011

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, 05 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: 1001100-30.2018.8.11.0011

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, 05 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: 1001104-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (EXEQUENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (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 VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI 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, 05 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: 1000311-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15794368, 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, 09 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: 1000324-64.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DOMINGOS BATISTA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15774709, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 
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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, 09 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: 1001105-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (EXEQUENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (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 VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI 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, 05 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: 1000967-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (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 GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS 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, 05 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: 1000691-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

JERFERSON SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO 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 JEFERSON SANTANA DA SILVA 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, 05 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: 1001111-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (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 THIAGO REGIS DOS SANTOS 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, 05 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: 1001112-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO REGIS DOS SANTOS (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 THIAGO REGIS DOS SANTOS 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, 05 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: 1000233-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARINEY PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14702660 e o 

Cálculo de ID. 15466803 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001033-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (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 TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO 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, 05 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001262-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE MIRASSOL D 

(INTERESSADO)

 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DETERMINO a remessa 

dos autos ao MPE para se manifestar no que entender de direito. Empós, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 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: 1001173-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (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 THIAGO REGIS DOS SANTOS 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, 05 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: 1001178-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (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 THIAGO REGIS DOS SANTOS 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, 05 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: 1001248-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTAO DE MATO GROSSO na pe (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 AMANDA GONÇALVES DA SILVA 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, 05 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: 1001249-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

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 
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de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente AMANDA GONÇALVES DA SILVA 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, 05 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: 1001250-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO 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 AMANDA GONÇALVES DA SILVA 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, 05 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: 1001267-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (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 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, 08 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: 1001269-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (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 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, 08 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: 1001348-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO 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 AMANDA GONÇALVES DA SILVA PALERMO 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, 08 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: 1001373-09.2018.8.11.0011

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. 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 BURNO MARTIN SIPPEL SOUZA 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, 08 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: 1001374-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)
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BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (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 BURNO MARTIN SIPPEL SOUZA 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, 08 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: 1001390-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSICA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (REQUERIDO)

 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DETERMINO a remessa 

dos autos ao MPE para se manifestar no que entender de direito. Empós, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 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: 1001376-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (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 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, 08 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: 1001383-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (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 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, 08 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: 1001385-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO REGIS DOS SANTOS (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 THIAGO REGIS DOS SANTOS 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, 08 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: 1001386-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (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 THIAGO REGIS DOS SANTOS 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, 08 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: 1001444-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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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, 08 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: 1001445-93.2018.8.11.0011

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, 08 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: 1001481-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO REGIS DOS SANTOS (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 THIAGO REGIS DOS SANTOS 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, 09 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: 1001515-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (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 MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE 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, 09 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: 1001522-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (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 MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE 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, 09 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: 1001533-34.2018.8.11.0011

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. 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 BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 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, 09 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001560-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

LUIZ GABRIEL MARTINS (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 LUIZ GABRIEL MARTINS 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, 09 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260965 Nr: 2214-21.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Varzea Grande-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 260965

Vistos etc.

Diante do caráter itinerante da missiva, tendo em vista o endereço 

aportado a fl. 12, determino a remessa da presente ao Juízo da Comarca 

de Porto Esperidião/MT para que proceda com a oitiva da testemunha 

Sérgio Palermo, uma vez que o mesmo reside no município de Glória D’ 

Oeste/MT.

Oficie-se o Juízo deprecante acerca da presente decisão.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 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.: 262232 Nr: 2770-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ebio José de Moura, Giliarde Dieison da Silva 

Vasconcelos, Erik Fernando da Silva, Geovane Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucio lima dos santos - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 262232

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ÉBIO JOSÉ DE 

MOURA, GILIARD DIEISON DA SILVA, GEOVANE VIEIRA DOS SANTOS e 

ERIK FERNANDO DA SILVA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, 

e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Citem-se os acusados 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 aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-los que serão assistidos 

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, os acusados poderão arguir preliminares e alegarem tudo 

que interesse às suas defesas, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário 

requerer suas intimações.

Apresentada as defesas, 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 dos 

denunciados.

Ademais, determino que seja oficiada à Delegacia de Polícia Civil para 

aportar aos autos Laudo de Exame de Drogas definitivo, conforme já 

requisitado à fl.51, até a audiência de instrução e julgamento.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 260965 Nr: 2214-21.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Varzea Grande-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 260965

 Vistos, etc.

Oficie-se ao Juízo deprecante solicitando cópia do termo de depoimento da 

testemunha Sérgio Palermo, para cumprimento do ato deprecado.

Por fim, determino que o nome do polo passivo da ação seja retificado 

devendo consta o nome correto qual seja: Natan Ferreira de Almeida, e 

como seu advogado Geovani Mendonça de Freitas.

Após, volvam-me conclusos para designação de audiência.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 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 
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REQUERENTE: ISAIAS NERI TOBALDINI REQUERIDO: AGROVERDE 

AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA 

E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos, etc. Considerando a 

manifestação da Requerida Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos 

Agrícolas Ltda no id. n. 15765756, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 15h00min. Intimem-se as 

partes. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 8 de outubro 

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, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA 

E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos, etc. Considerando a 

manifestação da Requerida Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos 

Agrícolas Ltda no id. n. 15765756, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 15h00min. Intimem-se as 

partes. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 8 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105772 Nr: 3728-12.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rommel Pretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riacho Azul Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Sbrissia - OAB:PR 

56.236, Igor Xavier Armenio Pereira - OAB:PR 38.607, Rafael 

Sbrissia - OAB:PR 38.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Garcia de Almeida - 

OAB:MT 2.573, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Pedro 

Paulo Mattiuzzi - OAB:27.382 OAB/PR, Reinaldo Josetti de Oliveira - 

OAB:11.145/MT

 Outrossim, a teor do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, 

mantenho a decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.Determino sejam os autos remetidos ao arquivo provisório, até 

julgamento do recurso supramencionado.Encaminhe-se cópia da presente 

decisão ao Juízo Deprecante, bem como dos documentos às fls. 

246/248.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70556 Nr: 3106-06.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME, Neidir 

Aparecida Carneiro Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93628 Nr: 2231-94.2016.811.0086

 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: Vitorino Prigol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 “Vistos em correição etc. Faço os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25586 Nr: 20-08.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC, MMC, MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito à fl. 165, considerando que a consulta já fora realizada 

como consta nos documentos às fls. 147/163.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 527 Nr: 1564-31.2004.811.0086

 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): Silvino Rupolo

 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.

Intime-se a parte Exequente para acostar aos autos demonstrativo de 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39979 Nr: 2863-04.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Krauspenhar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que o feito fora devidamente sentenciado à 

fl. 45, de modo que indefiro o pleito da parte Exequente à fl. 67.

Considerando, ainda, o disposto à fl. 50, determino que a Secretaria 

Judicial empreenda com os atos necessários junto ao Banco do Brasil S.A. 

e a Conta Única para efetiva vinculação dos valores.
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De mais a mais, com a vinculação, expeça-se o devido alvará judicial, 

guardando-se observância aos dados bancários mencionados à fl. 44.

Por fim, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21952 Nr: 139-66.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:MT 3.610-O, 

Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Edvaldo Rezende Fernandes 

em desfavor de Levi Ribeiro.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 215/216, 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. 215/216 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”, c.c. o art. 

924, III, ambos do Código de Processo Civil.

Honorários, conforme constou no acordo. Sem custas remanescente se 

houver, nos ditames do art. 90, § 3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem 

acerca da decisão às fls. 212-A/212-B e documento à fl. 212-C.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54195 Nr: 1681-41.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdS(, NJdA, MBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M, AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, considerando a 

interposição de Recurso de Apelação, e já constando os autos com as 

devidas Contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

De mais a mais, indefiro o postulado à fl. 303 pelo Município Requerido, e 

por consequência defiro parcialmente o requerido às fls. 308/309 pela 

parte Autora, quando, então, determino a devolução do valor pago a maior 

mediante desconto mensal do percentual de 30% (trinta por cento) até 

quitação do valor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 2165-17.2016.811.0086

 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: Francisca Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição etc. Faço os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115959 Nr: 1811-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MOTORS LTDA, Iane Luisa Wonz Souza 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte Exequente, 

através de seus advogados, para retirar a carta precatória expedida para 

sua devida distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73323 Nr: 1839-62.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pleito da parte Exequente à fl. 127, uma vez que a 

parte Executada já se manifestou acerca da penhora de ativos financeiros 

disposta nos autos, ocasião em que postulou pela sua liberação, 

considerando a adesão ao programa de refinanciamento, vide pleito às fls. 

96/97.

Desta forma, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, informe acerca do pagamento do parcelamento mencionado 

pela parte Executada, sob pena de cumprimento do item “VI” da decisão à 

fl. 119 e presunção de integral pagamento, com a extinção da demanda.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48250 Nr: 3671-38.2010.811.0086

 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: Luiz Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA (nome 

fantasia Executiva Norte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 468v°, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 1670-41.2014.811.0086

 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: CdSTC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Cesar Fadul - OAB:MT 

4541-B

 Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público para parecer final, com urgência.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111691 Nr: 6891-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Fernando Fweldemann de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Fermina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o conteúdo da certidão retro, determino que o Cartório 

Distribuidor proceda com o cancelamento desta demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112082 Nr: 7066-91.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi 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.

Considerando o conteúdo da certidão retro, determino que o Cartório 

Distribuidor proceda com o cancelamento desta demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90100 Nr: 12-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO, REJANE DE SOUZA GRANZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 

13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 815-62.2014.811.0086

 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): E. F. DE LIMA EIRELI

 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 Certidão do Oficial de Justiça de fls. 93, 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72016 Nr: 517-07.2013.811.0086

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan

 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 da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 120, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75984 Nr: 4560-84.2013.811.0086

 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: Marcelo Carusi Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Araújo, Adriana Ferreira 

do Nascimento Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO JOSE DA SILVA NETO - 

OAB:24.101-N, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pela parte executada à fl. 138-v.

Após a devolução dos autos em cartório pelo causídico peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 1159-24.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Iracilda Nunes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Bom Zom Amazônia Agro Industrial 

Ltda, Paulo Edir Oliveira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 47733 Nr: 3157-85.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Dir Cred. Não Padronizados - 

América Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellygton Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110199 Nr: 6055-27.2017.811.0086

 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): Jose Pichitelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104886 Nr: 3226-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50956 Nr: 1999-58.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Verner 

Skura, Perla Ribeiro Rodrigues Skura, Lauro Skura, Claudete Skura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111001 Nr: 6526-43.2017.811.0086

 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: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto

 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 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37945 Nr: 931-78.2008.811.0086

 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): Mercado & Açougue Boa Amizade Ltda, Luiz 

Carlos Gonçalves, José Oliveira Gonçalves, Maria Nunes Gonçalves, 

Milton de Oliveira Gonçalves, Ivaldete de Jesus Gonçalves, Nilza 

Aparecida Paulini Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72195 Nr: 695-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Any Maria Cavani
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação e, até a 

presente data, não aportou nesta secretaria os respectivos Embargos à 

Execução, assim, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

promover o regular andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101316 Nr: 997-43.2017.811.0086

 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: Bocaina Comercial e Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victorio Junior Peccini, Espólio de Francisco da 

Silva Cavalcante, Espólio de Geni Gonçalves dos Reis Cavalcante, Cláudia 

Regina Cavalcante de Azevedo, Julio Cesar Michellin de Azevedo, 

Gessilda Gonçalves Cavlcante de Souza, Vera Lúcia Fischer Cavalcante, 

Luiz Gonzaga de Souza, Paulo Gonçalves dos Reis Cavalcante, Maria 

Zenilda Cavalcante Pessoa, Nelson da Silva Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85137 Nr: 2026-02.2015.811.0086

 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: MARIA NILZA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 80/81, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 4240-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Jhonatan de Almeida Camargo

 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:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, 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.: 76058 Nr: 4634-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 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.: 70301 Nr: 2843-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89587 Nr: 4759-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação editalícia e, 

até a presente data, o Requerido não comprovou nos autos o pagamento 

do débito e nem aportou nesta secretaria os respectivos Embargos à 

Execução, assim, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

promover o regular andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52062 Nr: 3078-72.2011.811.0086

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 3767-82.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Cargnin Kremer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda, Mario Raul Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 
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advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76114 Nr: 4687-22.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, Marco André Honda Flores - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89236 Nr: 4537-70.2015.811.0086

 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: José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato Sartori, Maria 

Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), Juliana Luiza 

Sartori, Gustavo José Sartori, Tiago Filipe Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeo Boscoli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:MT 1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Vistos.

Considerando o informado às fls. 371/372 dos embargos à execução nº. 

3629-81.2013.811.0086, o código 75073, aceca do falecimento do 

embargado ALFEO BOSCOLI NETO, o qual ocupa o polo passivo desta 

demanda, determino a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o causídico da parte requerida para regularizar a situação 

processual, promovendo-se a habilitação no polo passivo dos herdeiros 

ou do espólio, com fulcro no artigo 313, § 1º e artigo 689, ambos do 

Código de Processo Civil, no prazo de dois meses.

Decorrido o prazo para cumprimento da habilitação dos herdeiros ou do 

espólio sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-58.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI (REQUERENTE)

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

SANDRO LANZARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (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 : 

8010405-58.2013.8.11.0086 Valor causa: $27,120.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: SANDRO LANZARINI, CESAR ROBERTO BONI Advogado 

do(a) REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A Advogado 

do(a) REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A REQUERIDO: 

OI S/A Nome: OI S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

Advogado do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

MT0013241S-A 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, 9 de outubro de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 93343 Nr: 2065-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Daniel Renner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 “Vistos.

Compulsando detidamente os autos, observo que réu constituiu patrono na 

pessoa do Doutor Leandro Michel e Paulo de Maraes de Almeida, que 

inclusive apresentaram peça de resposta às fls. 78/80.

Malgrado tenho intitulado essa peça de contestação trata-se 

inequivocamente de peça de resposta, pelo que entendo não se pode falar 

em abandono processual por parte dos patronos pelo desatendimento da 

intimação de fl. 91, ainda mais quando a intimação não ressalta 

expressamente as penas do abandono.

 Nessa esteira, considerando que os patronos constituídos pelo acusado 

não foram intimados da presente audiência, dou-a por prejudicada, e a 

redesigno para o dia 11/03/2019 às 17:00h.

Intimem-se os patronos constituídos pelo réu a comparecerem à audiência, 

sob pena de incidirem em multa, no valor de 10 salários mínimos em razão 

do abandono.

 A intimação pessoal do réu à audiência fica dispensada, visto que 

decreto-lhe os efeitos da revelia, já que mudou do endereço constante 

nos autos sem comunicar o novo paradeiro ao Juízo.

 Requisitem-se as testemunhas.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122744 Nr: 4883-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Eickhoff Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - 

OAB:10093/MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

25/10/2018, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100585 Nr: 6040-92.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Kaczan Junior
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente aprazada é ponto facultativo do 

feriado de carnaval, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

25/03/2019, às 14h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122731 Nr: 662-73.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Pereira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para intimação do réu através dos 

Advogado(s ), via DJE, que, a GUIA DE EXECUÇÃO PENAL, do réu em 

epígrafe, vindos da Comarca de Tabaporã/MT, encontra-se em tramite 

nesta Comarca. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101911 Nr: 1419-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cesar Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 14 de março de 2019, às 14h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 4799-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Gonçalves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yaissa Alexandre 

Bragagnolo - OAB:MT/24723

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 07/11/2018, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122523 Nr: 4796-60.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Ribeiro de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:MT/19.920

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 17/10/2018, às 17h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122253 Nr: 4701-30.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:MT 21.081

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 18/02/2019, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122256 Nr: 4703-97.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenildo Ferreira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 18/02/2019, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120624 Nr: 3927-97.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jelso Bazzo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 21/01/2019, às 17h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122280 Nr: 4708-22.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Ferreira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Rosa de Souza - 

OAB:MT/22.831

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.
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Designo audiência para o dia 29/10/2018, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120077 Nr: 3672-42.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarês Antônio Batista do 

Amaral - OAB:2638

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 17, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121164 Nr: 4202-46.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Bezerra de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Viana de Abreu - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 08, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121111 Nr: 4179-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:MT 15.418, Edivaldo de Sá Teixeira - OAB:MT/ 18.598

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 12, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79417 Nr: 2616-13.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

 Tendo em vista que o feito versa sobre a apuração de um crime sexual 

contra criança ou adolescente, nos termos do artigo 4º, §1º, da Lei 

13.431/17 o depoimento da vítima deve ser colhido em produção 

antecipada de prova, portanto, designo audiência de depoimento especial 

para o dia 26 de novembro de 2018, às 17h00min.

Ademais, como não foram arguidas preliminares e por verificar que não 

estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do 

acusado nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e 

ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Para a oitiva das demais testemunhas e interrogatório do réu, designo o 

dia 25 de fevereiro de 2019, às 13h30min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Para o ato de depoimento especial, intime-se também, a psicóloga do juízo 

Alessandra Cristina Salesse, a qual deverá conduzir a entrevista com a 

vítima.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114421 Nr: 979-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julinho Zinhani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evair Benedetti - 

OAB:RS/77442, Paulo Roberto da Rosa - OAB:RS/72671

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

03/12/2018, às 15h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 41852 Nr: 1298-68.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Miranda da Silva, Carlos Pereira 

Pulquério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela Defesa do réu Carlos Pereira Pulquério à fl. 356.

 Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97898 Nr: 5047-49.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 07 de março de 2019, às 14h15min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105597 Nr: 3603-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz Bezerra Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B

 Vistos.

Em resposta à petição de fls. 64/66, salienta-se que o acordão do E.TJMT 

às fls. 19/25 fixou a pena do reeducando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) 

meses, portanto, o tempo pelo qual o reeducando deverá cumprir a pena 

restritiva de direito imposta, qual seja, prestação de serviços à 

comunidade, conforme estipulado às fls. 60/61.

Nesse sentido o escólio dos tribunais:

APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE 

MENOR. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUCESSO. 

Não merece acolhida o pedido de absolvição do réu, quando se observa a 

presença de provas contundentes que elucidam a materialidade e a 

autoria da subtração da res furtiva, bem como a execução do delito na 

companhia de um menos de idade. 2 – APELAÇÃO MINISTERIAL. 

REDIMENSIONAMENTO, PARA MAIOR, DO TEMPO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUCESSO. O tempo de serviços à 

comunidade deve ser fixado em patamar equânime à pena privativa de 

liberdade aplicada, respeitando-se o paralelismo e o principio da 

proporcionalidade das penas. APELOS CONHECIDOS. 1º PROVIDO E 2º 

DESPROVIDO.

(TJ-GO – APR: 411302120148090044, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, 

Data de Julgamento: 04/04/2017, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data da 

Publicação: DJ: 2282 de 06/06/2017)

Outrossim, o prazo em que o reeducando ficou proibido de dirigir foi de 02 

(dois) meses e 10 (dez) dias, tendo em vista que o reeducando entregou 

sua CNH no dia 16/07/2018, verifico que já decorreu esse prazo.

Oficie-se ao Detran quanto ao cumprimento da penalidade do réu, para as 

providencias cabíveis.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89060 Nr: 4442-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Buss Sonnenberg - 

OAB:MT 5.862, Ricardo Buss Sonnenberg - OAB:MT 18.389

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 07 de março de 2019, às 15h15min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106942 Nr: 4415-86.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mailson Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310

 Vistos.

Trata-se de Processo Executivo de Pena de José Mailson Silva dos 

Santos, devidamente qualificado, condenado as penas de:

1) 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 40 dias-multa, em regime 

fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, por 

duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal;

2) 14 anos e 02 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime fechado, 

pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, do Código Penal (fl. 

24/24v);

Último cálculo de pena realizado à fl. 267.

Foram juntadas planilhas de trabalho realizado pelo reeducando nos 

meses de fevereiro/2018 (fl. 67), março/2018 (fl. 89), abril/2018 (fl. 108) e 

maio/2018 (fl. 110).

Às fls. 268/269, o Ministério Público requereu a retificação do calculo de 

pena de fl. 267, devendo constar como inicio do cumprimento de pena da 

primeira condenação 28/04/2011. Bem como, constar as remições já 

homologadas em juízo.

Ademais, o Ministério Público requer que seja remido 22 (vinte e dois) dias 

da pena do reeducando, referente à planilha de estudos dos meses de 

meses de fevereiro/2018 (fl. 67), março/2018 (fl. 89), abril/2018 (fl. 108) e 

maio/2018 (fl. 110).

À fl. 276, a Defensoria Pública concordou com a manifestação do 

Ministério Público.

É o breve relatório. Decido.

De proêmio, retifique o calculo de fl. 267 para que constem as remições já 

reconhecidas.

Ademais, com fulcro no artigo 126, da LEP, DECLARO REMIDOS da pena 

do reeducando 22 (dois) dias, referente aos estudos realizados nos 

meses de fevereiro/2018, março/2018, abril/2018 e maio/2018.

Com relação ao cálculo, considere a data da sentença (17/11/2011) como 

inicio do cumprimento da pena na primeira condenação, e a data da ultima 

prisão (05/03/2017) como inicio do cumprimento de pena na segunda 

condenação e como a data base para a concessão de futuros benefícios.

 O período em que o reeducando permaneceu preso (28/04/2011 a 

16/11/2011) na primeira condenação deve ser computado como detração, 

e os 199 dias já reconhecidos às fls. 99/99v como remição.

Realize-se novo cálculo de pena, no qual deverá constar a remição e as 

retificações ora reconhecidas.

Cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Ciência as partes.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105264 Nr: 3394-69.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO AMANCIO DE CASTRO, JESUÍNA ELPIDIA DE 

MIRANDA CASTRO, ADRIANO AKEGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDOQUEIBI MARTINS DE OLIVEIRA, 

FRANKLIN MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:OAB-18.076

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada da Reconvenção de ref. 50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34099 Nr: 170-07.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FABIANO TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:12.809 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito, 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69074 Nr: 392-96.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S/A, 

BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, ROBERTA S. SERVELO DE FREITAS - OAB:49.802/PR, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65786 Nr: 1095-61.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, SUEDILSO RAMOS DE SANTANA, 

BANCO BMC, CLEBE RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DE FREITAS MORAES 

- OAB:21.287-GO

 DESPACHO

Expeça-se carta de citação do Banco BMC, conforme solicitado à fl. 141.

Fls. 143/157: intime-se a parte autora para ciência dos documentos 

apresentados.

Por fim, intime-se o requerido Suedilso para informar a este juízo, em cinco 

dias, se possui conhecimento do CPF e demais dados pessoais de Clebe 

Rodrigues de Jesus, apresentando-os, caso positivo.

Com a manifestação, abra-se vista ao autor para requerimentos em igual 

prazo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98826 Nr: 7856-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ FÁBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. FERREIRA BARROS, ADELMO FERREIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA - 

OAB:6426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EMÍLIO PEREZ DE 

OLIVEIRA - OAB:36102/GO

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98136 Nr: 7440-38.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE MORAES PRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96523 Nr: 6544-92.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 Ref. 35: intime-se a parte ré para manifestação em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99328 Nr: 56-87.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICISSIMO LOPES BARREIRA, GETONIO 

SILVA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010699-07.2014.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

GUY JUNQUEIRA MAGALINI (REQUERENTE)

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI (ADVOGADO(A))

ADAO FREIRE DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Código: 8010699-07.2014.811.0012 I RELATÓRIO. Relatório dispensado, 

conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Passo à fundamentação. II 

FUNDAMENTAÇÃO. II. 1 Do mérito. Trata-se de ação reclamatória proposta 

por GUY JUNQUEIRA MAGALINI em desfavor de ADAO FREIRE DE 

ANDRADE. O promovente alegou que, em meados de novembro de 2013, 

realizou contrato de corretagem verbal com o promovido no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor de parte do imóvel que foi vendido por R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) totalizando a comissão em R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), entretanto o promovido não lhe repassou o valor 

da comissão de corretagem conforme o acordado. A promovida 

devidamente intimada não apresentou contestação (certidão evento 17). 

Com efeito, nos termos do enunciado n. 11 do Fonaje que dispõe: ?nas 

causas de valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de 

contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia.? A 

hipótese dos autos é de revelia, pois o valor da causa ultrapassa o limite 

estabelecido pelo enunciado. Outrossim, em sede de audiência de 

instrução julgamento, no depoimento da testemunha Mario Eduardo de 

Cico, que adquiriu a propriedade que originou a comissão de corretagem, 

esta afirmou que de fato o promovente intermediou o negócio de compra e 

venda do imóvel. O Contrato de corretagem é aquele por meio do qual 

alguém se obriga a obter para outro um ou mais negócios de acordo com 

as instruções recebidas. A partir do momento em que o corretor é 

chamado a ingressar na relação entre comprador e devedor, passa a ser 

devida a sua comissão. Assim, a comissão de corretagem é devida 

quando o corretor efetivamente aproxima as partes interessadas e dessa 

aproximação decorre a celebração do negócio jurídico, ainda que firmado 

diretamente entre os contraentes. Este é o caso dos autos. O contrato 

verbal de corretagem é amplamente aceito na jurisprudência pátria, desde 

que haja prova inequívoca da avença nos autos. No caso em tela, diante 

das provas documental e testemunhal apresentadas, não se desincumbiu 

a promovida de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do promovente (art. 373,II, do CPC); Entretanto, não 

restou incontroverso o valor da remuneração/comissão de corretagem. A 

tratativa inicial foi de vendedor, portanto a este cabe a obrigação do 

pagamento. Diante da inexistência do contrato de mediação, a 

remuneração do corretor deve ser arbitrada segunda a natureza do 

negócio e os usos locais, nos termos do art. 724 do CC. Nesse sentido: 

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

CONTRATO DE VERBAL DE CORRETAGEM. OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. DEVIDA. PERCENTUAL. ARTIGO 724 DO CC. Nos termos 

dos artigos 722 e 725, do Código de processo Civil, é devida a comissão 

de corretagem quando houver ajuste entre as partes, mesmo que verbal, e 

a intermediação do corretor resultar na concretização da compra e venda. 

Comprovado que o negócio jurídico foi realizado por força da atuação de 

aproximação útil do corretor, deve ser este remunerado pelo trabalho 

efetivado, devendo o percentual da corretagem, na ausência de ajuste 

entre as partes, ser arbitrado segundo a natureza do negócio e usos 

locais. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. (TJ-DF 

20140111738670 0043929-26.2014.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, 

Data de Julgamento: 06/07/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 14/07/2016 . Pág.: 186/198) III. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do promovente para condenar o 

promovido ao pagamento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 

à título de comissão de corretagem, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E 

a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a.m a partir da 

citação. Com isso, resolvido o mérito da demanda com base no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Sem condenação em custas, tampouco em honorários, 

tendo em vista o teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Defiro o benefício da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Sentença registrada e 

publicada eletronicamente nesta data. Ficam as partes intimadas via 

PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Pâmela 

Ferreira Lissner Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-19.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FRANCISCO BISPO (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 os embargos declaratórios 

apresentados, intime-se a promovente / embargada para, querendo, 

apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias - (Art. 1.023, § 2º, do 

CPC). Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos conclusos para 

apreciação. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de 

outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 9255 Nr: 283-06.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Chico Neto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador Federal - IBAMA/MT - OAB:3920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 19473 Nr: 921-97.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Schweigert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o provimento 56/2007CGJ, impulsiono o feito com a finalidade 

de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, junte-se nova cópia 

da matricula 1317, para posterior avaliação, tendo em vista que as cópias 

juntadas as fls. 134/136 encontra-se inelegível, dificultando a leitura da 

mesma. Nada mais. _________Paulo Pedro Francisco dos Santos – 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 5391 Nr: 534-29.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarita Luiza Aguila Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira, 

Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Michelle 

Dayrell Lanna - OAB:8089-MT

 Certifico que revendo o feito, consta o item 6 da petição de fls. 234v que: 

" o mandado de citação de fls. 232 não tinha sido cumprido pelo oficial de 

justiça". Um equivoco. Como se vê na certidão de fls. 233 o oficial informa 

que a parte JAIRO DIAS PEREIRA, mudou para Rondonópolis MT. Diante 
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dos fatos, faço a intimação da parte autora, para que, no prazo legal 

informe o endereço da parte requerida supra citada para novas 

diligências. Nada mais. ______Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 26036 Nr: 2074-97.2009.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vilas Boas do Xingu Ltda, Edson 

Keller, Luiz Piccinin, Roberto Motta, Ligia Maria Paccola Gaviolli, Osvaldo 

Aparecido Piccinin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Gevezier Podolan - 

OAB:6581-MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, comprove o adimplemento integral da obrigação 

firmada no compromisso com o Ministério Público, conforme determinação 

de fls.897.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 79769 Nr: 2129-67.2017.811.0044

 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: Pedro Kutianski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miguel Mendonça - 

OAB:66.562/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Platais Brasil 

Teixeira - OAB:160.435/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça .

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 73600 Nr: 3024-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar Francisco, Arildo Francisco, A.J.A. 

ARMAZENS GERAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 74339 Nr: 3312-10.2016.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Luiza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66026 Nr: 3141-87.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida 

Campos da Silva, Lázaro Vigilato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça .

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76698 Nr: 661-68.2017.811.0044

 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: Servina Messias de Oliveira Medeiros, Roberto Mariano 

Medeiros, Neusa Medeiros Rocha, Nair Medeiros Marinho, Antonio Ribeiro 

Marinho, Rozilei Aparecida Medeiros, Zelina Medeiros de Oliveira, 

Francisco Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Periotto, Nelia Ribeiro Antunes 

Periotto, Nilo Rezende Rodrigues, Cintia Maria Gonçalves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

devolução das cartas de citação sem intimação de fls.159/160 e 161/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 74696 Nr: 3477-57.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 15554 Nr: 1864-85.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Nunes de Miranda, Rogério Schweigert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Souza da Fonseca 

- OAB:98294/RJ, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 17187 Nr: 1264-30.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertoldo Barchet Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Fortes Drumm - 

OAB:1191/BA

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente alegando 

haver contradição na decisão que determinou a intimação pessoal do 

executado para posterior expedição de alvará judicial.

À fl. 641 foi certificada a tempestividade dos embargos.

À fl. 642, a parte executada foi intimada a manifestar-se quanto ao teor 

dos embargos nos termos do artigo 642 do CPC.

À fl. 643, foi certificado que a parte executada, apesar de intimada nada 

manifestou.

Decido.

Sendo tempestivos, recebo os presentes embargos de declaração para 

discussão.

Assiste parcial razão à parte exequente, no que tange ao levantamento de 

alvará judicial, o Provimento 68/CNJ, determina que seja realizada 

intimação da parte contrária, no entanto, por seus advogados, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 2 dias.

Desta forma, havendo inexatidão quanto ao prazo e à forma de intimação, 

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos 

do artigo 1.022, do CPC, para conhecer do recurso de fls. 638/640, e 

determinar que se faça a intimação da parte executada, por seus 

advogados, para manifestar-se no prazo de dois dias acerca do 

levantamento do alvará.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos para liberação do valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 15906 Nr: 2208-66.2005.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edgar Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Gimenez Leonello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet. - OAB:7213/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

1. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, ante a situação de 

hipossuficiência comprovada.

2. Defiro ainda a prioridade de tramitação legal, devendo ser anotada na 

capa dos autos e no Sistema Apolo.

3. Determino ainda, que se aguarde a realização da perícia determinada 

nos autos em apenso, de código 21517 – numeração única 

299-81.2008.811.0044, para que possam ser julgados em conjunto, nos 

termos do artigo 685 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 21517 Nr: 299-81.2008.811.0044

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Rudney Atalla, Jacy Apparecida Maniero Atalla, 

Jorge Wolney Atalla, Jorge Sidney Atalla, Nadia Letaif Atalla, Marlene Leal 

de Souza Atalla, Jorge Edney Atalla, Esmeralda Apparecida Moreno Atalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira, Mário Gimenez Leonello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laercio Faeda - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luis Brandão Filho - 

OAB:45766, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 Vistos.

1. Intimo os opoentes, para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se 

quanto ao valor da proposta dos honorários periciais de fls. 310/312.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 54086 Nr: 216-55.2014.811.0044

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edgar Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rudney Atalla, Jacy Apparecida Maniero 

Atalla, Jorge Wolney Atalla, Jorge Sidney Atalla, Marlene Leal de Souza 

Atalla, Esmeralda Apparecida Moreno Atalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Faeda - OAB:3589-B

 Isto posto, nos termos do art. 561 e 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação cautelar 

de atentado ajuizada por JOSÉ EDGAR PEREIRA contra JORGE RUDNEY 

ATALLA, ante a ausência de comprovação dos pressupostos exigidos na 

norma processual.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o baixo valor atribuído à causa, nos 

termos do artigo 84, § 2º e § 8º do CPC, cuja cobrança ficará SUSPENSA 

pelo prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão e observado os requisitos do § 3º do art. 98 do CPC.Conforme 

dito no capítulo específico, a gratuidade judiciária concedida ao autor está 

relacionada com estes atos e decisão e não retroagirá a fim de devolver 

custas anteriormente pagas, nos termos do artigo 98, §5º do CPC.INTIMO 

as partes, via DJE, da presente decisão. Preclusa a via recursal e, não 

havendo requerimento, arquive-se após as baixas e providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 26991 Nr: 3020-69.2009.811.0044

 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: Marciana Cristina Hirsh Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha Tavares Piller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT, Leandro Cerqueira Morais - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

1. Ante o teor da certidão de fl. 90, intime-se pessoalmente a parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, nos termos do 

artigo 485, §1º do CPC.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 68631 Nr: 1115-82.2016.811.0044

 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
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 PARTE AUTORA: MCdS, GdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJP, NL, RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 256, I do CPC, defiro o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 74, e nomeio desde logo a Defensoria Pública para atuar na 

defesa da ré citada por edital, nos termos do artigo 72, I do CPC.

2. Será publicada apenas uma vez o edital, nos termos do artigo 257, III, 

com prazo de 20 dias, e após o seu transcurso, não havendo defesa, os 

autos devem ser remetidos à Defensoria Pública.

3. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 62861 Nr: 1821-02.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Xavier Gomes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão de fl. 49, nos termos do artigo 10 da Lei 

13.340/16 até o dia 27 de dezembro de 2018.

2. Após o transcurso do prazo, intime-se a parte autora para manifestar o 

seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 54203 Nr: 332-61.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Tolentino Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123, Paulo Fernando Piagentini de Souza - OAB:13.930/MT, 

Ricardo Jose da Silva Siqueira de Farias - OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão de fl. 66, nos termos do artigo 10 da Lei 

13.340/16 até o dia 27 de dezembro de 2018.

2. Após o transcurso do prazo, intime-se a parte autora para manifestar o 

seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 52335 Nr: 1535-92.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Longhini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Vanzella, Justina Inês Cesco Vanzella, 

Espólio de Heitor Pasqualotto, Terezinha Maria Pasqualotto, Orivaldo 

Almeida Cardoso, Maria Crismilda Benitez Almeida, José Claudio Roversi, 

Ana Lucia Vitolo Roversi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimo a parte autora para manifestar-se com relação ao teor da certidão 

do oficial de justiça de fl. 160, no prazo de cinco dias.

2. Decorrido o prazo, e não havendo manifestação, intime-se 

pessoalmente para providenciar o andamento no feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1º do CPC.

3. Em havendo manifestação, ou no caso de cumprimento do disposto no 

item 2, remeta-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 54135 Nr: 265-96.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o Estado de Mato Grosso para apresentar suas razões finais.

 2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 76169 Nr: 417-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirari Custódio Barbosa, Tereza Bach Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Pilhalarme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 66, tendo em vista que compete à parte indicar o 

respectivo espólio, herdeiros ou sucessores do de cujus, conforme 

dispõe o art. 313, 2º I do CPC, senão vejamos:

“falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação 

do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 

(seis) meses”

Portanto, INTIMO a parte autora, a fim de que cumpra com a providência, 

em 05 dias, sob pena de extinção da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 20242 Nr: 1713-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Antunes de Macedo, Neidy Araújo de 

Moraes Antunes, Márcio Antunes de Macedo, Tania Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de intimação dos executados via edital acerca da 

avaliação realizada no imóvel, devendo constar o prazo de quinze dias na 

publicação do mesmo, para manifestação.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

prosseguimento dos atos executivos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 23376 Nr: 2155-80.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gomes de Matos, Alvina Domingas do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lili Amélia Dória da Silva, Ignes Pazinato, Ledi 

João Passinato, Sandra Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Paulinho 

José Passinato, Eliane Terezinha Passinato dos Santos, Olavo Pedro 

Passinato, Isolda Sohafer Passinato, Ledo José Passinato, Cristina de 
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Fátima Passinato, Paulo Leoncio Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Michelle Campos Dalla Nora - 

OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

INTIME-SE os réus citados por edital, através da d. curadora especial, 

para, querendo, em 15 dias, manifestar-se sobre o pedido de sucessão da 

parte autora, após certifique-se se a Defensoria Pública foi intimada para 

se manifestar sobre a decisão proferida na audiência de instrução (fls. 

148/148v).

 Cumpra-se, após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 66206 Nr: 54-89.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Engetuc

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilarte Nicoletti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Ex positis, presentes os requisitos da posse e comprovado o cometimento 

da turbação, sua data e a perda da posse, nos termos do art. 1.196 do CC 

e art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de manutenção de 

posse formulado por Consórcio Engetuc contra Ilarte Nicolrtti de Souza, 

ratificando a liminar de fls. 170/172v.Condeno o réu ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC.1.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. 2.Decorrido o 

prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e, arquive-se, não havendo 

impugnações.3.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 8018 Nr: 463-56.2002.811.0044

 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: Espólio de Heitor Pasqualotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romil Domingues, Mercedes Gerônimo 

Domingues, Luiz Carlos da Silveira, José Donizetti da Silveira, Lizete 

Valentin da Silveira, Lorete Maria da Silveira e Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irio Grolli - OAB:16.124-OAB/SC, 

Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Nobre de Miranda - 

OAB:3546/MT, Leandro Abda Campos Nabhan - OAB:182610 

OAB/SP, Matheus José Teodoro - OAB:168.303-OAB/SP, Neimar 

Leonardo dos Santos - OAB:160.715OAP/SP

 Vistos.

1. Ante a realização de diversas intimações do réu para recolher as 

custas processuais para citação dos denunciados à lide, sem que 

houvesse qualquer manifestação da parte, declaro preclusa a 

denunciação, devendo o feito prosseguir sem a integração destes no polo 

passivo.

 2. Colha-se parecer ministerial, e após acerca do pedido de julgamento 

antecipado formulado pela parte autora às fls. 498/499.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 58773 Nr: 3540-53.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alves Cavalcante, Jandira Lima Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Lúcia Antonello - 

OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Às fls. 236/237, a parte autora comprovou o pagamento das custas 

processuais, portanto, determino:

1 Certifique-se sobre o cumprimento integral da decisão de fls. 85, 

especialmente, quanto à citação da parte ré e confrontantes, além da 

intimação da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal a fim de, 

querendo, intervir no feito.

2. Ainda, expeça-se o edital para citação dos réus ausentes, incertos e 

desconhecidos. Desde já, nomeio a Defensoria Pública para sua defesa 

dativa, que deverá ser intimada pessoalmente após o decurso do prazo.

3. Após, dê ciência ao Ministério Público, conforme determinado à fl. 85.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 25880 Nr: 1912-05.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percival Eleutério de Paula, Dayanne Lazarini de Paula, 

Pedro Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Leme Ltda, Mauro Lopes de Oliveira, 

Humberto Mauro de Ávila Assunção, Antonio Jerag, André Luiz de Ávila 

Assunção, Ciberlly Rodrigues de Souza Carvalho, Marlene Katia 

Barazzetti, Paula de Ávila Assunção, Landoaldo Castelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848, Rafael Costa Bernardelli - OAB:13411-A/MT

 Ex positis, nos termo do artigo 485, Código de Processo Civil, e art. 456 da 

C.N.G.C/MT, julgo o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o 

arquivamento do presente fe i to,  com devidas baixas 

necessárias.Condeno, ainda, a parte autora no pagamento de honorários 

advocatícios da requerida Viação Leme Ltda e da Sopave Norte S/A que, 

desde já, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta 

decisão e transitada em julgado a sentença e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos, com baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 2161-77.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelsi Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 91841 Nr: 3371-27.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlon Duque de Jesus
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 AÇÃO PENAL Nº 91841-27.2018.811.0044 - CÓDIGO Nº 91841

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Sirlon Duque de Jesus, qualificado nos autos, pelo cometimento do crime 

tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado foi notificado, sendo apresentada defesa preliminar (fls. 

55/56).

É o relatório. Decido.

Após verificar os autos cheguei a conclusão de que se fazem presentes 

todos os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e 

processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório 

mínimo para respaldar a peça acusatória.

Ante o exposto, RECEBO a denúncia contra Sirlon Duque de Jesus, 

qualificado nos autos, na forma como posta em juízo.

DESIGNO o dia 17/10/2018, às 15:30 horas, para Audiência de Instrução e 

Julgamento.

CITE-SE e INTIME-SE/REQUISITE-SE o acusado (art. 56 da Lei nº 

11.343/2.006).

 INTIME-SE a defesa e as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa 

prévia

DEFIRO os pedidos formulados na cota ministerial de fl. 52.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se urgentemente.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 30681 Nr: 1119-95.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Andrei Soave

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14.762/MT, Mário Crema - OAB:2860-A/MT, Marlon César 

Moraes da Silva - OAB:5629/MT

 AÇÃO PENAL Nº 1119-95.2011.811.0044 - CÓDIGO Nº 30681

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

I – Recebo o recurso de apelação tempestivamente interposto em seus 

efeitos legais, nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal.

II – INTIME-SE o apelante para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais.

III – Acostada às razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público 

Estadual, para oferecimento das contrarrazões, no prazo legal.

IV – Por fim, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com nossas homenagens, independentemente de 

nova determinação, para apreciação do recurso interposto.

Às providências.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 51685 Nr: 892-37.2013.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tauá Biodiesel Ltda, Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi, Tauá 

Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Wiezel - 

OAB:110778/SP, Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6.565/MT, 

Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marco Antonio Pizzolato - 

OAB:68647/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Marco Antonio Pizzolato - OAB:68647/SP

 Vistos.

1. Considerando que em se tratando de título executivo judicial a execução 

deverá ser processada como cumprimento de sentença (art. 528 CPC), 

procedam-se as retificações e anotações necessárias.

2. PROCEDO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 

854 do CPC, para satisfação do débito no valor indicado à fl. 95 pelo 

credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 30332 Nr: 771-77.2011.811.0044

 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: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDO a nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos 

termos do art. 854 do CPC, para satisfação do débito no valor indicado à fl. 

105 pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Consigno que caso resulte sem sucesso mais essa tentativa de penhora, 

desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o Credor indique bens 

passiveis de penhora em nome dos devedores, caso contrário o feito será 

extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência de bens, atentando o 

art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, no provimento 

84/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 30333 Nr: 772-62.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, 

para satisfação do débito no valor indicado à fl. 95 pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 
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pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 30439 Nr: 878-24.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davitson Ulisses Gollin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

interposta pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado – SICREDI.

1. CONVERTA a presente ação em cumprimento de sentença, com as 

retificações necessárias (Sistema Apolo e capa dos autos).

2. Expeça-se a CERTIDÃO DE CRÉDITO a fim de possibilitar ao Credor às 

medidas restritivas cabíveis (art. 828, do CPC).

 3. Nos termos do § 3º do art. 313 do CPC, determino o prosseguimento da 

presente execução, à revelia da executada e PROCEDO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema 

eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do NCPC, para satisfação 

do débito no valor indicado à fl. 73verso pelo credor/exequente.

 4. Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 5. Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), 

na pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência 

da penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 6. Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

7. Consigno que caso resulte sem sucesso mais essa tentativa de 

penhora, desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o Credor 

indique bens passiveis de penhora em nome dos devedores, caso 

contrário o feito será extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência 

de bens, atentando o art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, 

no provimento 84/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 67250 Nr: 539-89.2016.811.0044

 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): CLAUDISSON CARVALHO DE SOUZA, Noel 

Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor indicado no demonstrativo de cálculo de fl. 62verso/64.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA do bem 

imóvel discriminado à fl. 61verso, cuja cópia da matrícula está colacionada 

às fls. 28/35.

Formalizada a penhora, intimem-se os Executados na pessoa do 

advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 2º, 

do CPC), bem como o cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 504 Nr: 1015-31.1996.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Santa Paula Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cid de Holleben - 

OAB:2951-MT

 DESPACHO

Vistos.

Nos termos do art. 782, § 3º do CPC, expeça-se certidão de crédito no 

valor indicado pelo exequente à fl. 51 e remeta-se ao Cartório local para 

protesto.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, em caso de quedar-se 

silente no prazo assinalado.

Cuiabá/MT, 9 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27564 Nr: 555-53.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Carlos Pedroni - ME, Nelson Carlos 

Pedroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$10.420,30 (demonstrativo de 

calculo – fl. 44).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61709 Nr: 1316-11.2015.811.0044
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. De B. G. Cavalcante -ME, João de Braz 

Guimarães Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$169.175,20 (demonstrativo 

de calculo – fl. 37v).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Consigno que restando infrutífera a medida de bloqueio de valores, desde 

logo fica deferida a consulta de bens, via sistema Infojud.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 6429 Nr: 266-38.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serraria B. B. F. Ltda - Madereira Torão, 

Josimar Marques Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

Proc. da Faz. Nacional - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Cumpra-se a determinação de fl. 167/171, expedindo os alvarás das 

quantias impenhoráveis.

Ante o lapso temporal defiro o pedido do Credor e determino nova tentativa 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$18.407,02 

(demonstrativo – fl. 194).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17628 Nr: 1706-93.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crompton Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutritiva Agrícola e Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Ante o lapso temporal, defiro o pedido do Credor e determino nova 

tentativa penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$21.300,60 

(demonstrativo – fls. 93).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28137 Nr: 1131-46.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sampaio & Sampaio Ltda, Martinha Pinto de 

Sampaio, Dulce Pinto Sampaio, Marcelino Pinto Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$11.424,00 (demonstrativo de 

calculo – fl. 35).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 62573 Nr: 1695-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Vieira de Souza, FRANK VIEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 

854, do NCPC, para satisfação do débito no valor indicado à fl. 83 pelo 

credor/exequente.

 2. Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 3. Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), 

na pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência 

da penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 4. Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

5. Intime-se.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 18849 Nr: 317-39.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Roncador Ltda, Ludovico Antônio Merighi, 

Gian Carlo Leão Preza, Fabiana Hernandes Merighi Preza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda, Torlim Indústria 

Frigorífica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Merighi - 

OAB:8180/MT, Edgard Assumpção Filho - OAB:76.149/SP, JOSÉ 

ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - OAB:109655-SP, Ludovico 

Antonio Merighi - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Flores Campos - 

OAB:10706-B, Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A/SP, Silvana 

Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 

854 do CPC, para satisfação do débito no valor indicado à fl. 699 pelo 

credor/exequente.

 2. Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 3. Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), 

na pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência 

da penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 4. Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

5. Intime-se.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17613 Nr: 1692-12.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Pulga - ME, Luiz Antônio Pulga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259-MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor indicado no demonstrativo de cálculo de fl. 223verso/225.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 1858-92.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilo Silva Ferreira, Edivan Luis Justiniano 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, 

para satisfação do débito no valor indicado à fl. 45 pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Consigno que caso resulte sem sucesso mais essa tentativa de penhora, 

desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o Credor indique bens 

passiveis de penhora em nome dos devedores, caso contrário o feito será 

extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência de bens, atentando o 

art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, no provimento 

84/2014.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28301 Nr: 1296-93.2010.811.0044

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ferreira Claudino
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11877-A, 

Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15549/MT, Milena Tiemi 

Iwashita Salgueiro - OAB:13228-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 4º do Decreto-lei 911/69, com as alterações dadas pela 

Lei 13.043/2014, indefiro o pedido de fl. 79, ante a ineficácia da medida.

Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, em caso de decurso do prazo 

sem manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8404 Nr: 690-46.2002.811.0044

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinir Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Vistos.

1. Considerando que em se tratando de título executivo judicial a execução 

deverá ser processada como cumprimento de sentença (art. 528 CPC), 

procedam-se as retificações e anotações necessárias.

2. Nos termos do art. 798 do CPC, INTIME-SE o exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentar o demonstrativo do débito atualizado.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 60900 Nr: 937-70.2015.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGPH, VSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se conforme determinado no primeiro parágrafo da decisão de 

fl. 34, COM URGÊNCIA.

2. Após, expeça-se a CERTIDÃO DE CRÉDITO a fim de possibilitar ao 

Credor às medidas cabíveis (§ 3º do art. 528 do CPC).

 3. INDEFIRO o pedido de penhora em dinheiro de fl. 42/42verso, uma vez 

que a presente execução de alimentos processa-se pelo rito do art. 528 

do CPC, cuja pena pelo não cumprimento da obrigação no prazo 

assinalado ou apresentação de justificativa enseja a prisão do devedor de 

alimento.

4. Além do mais, o executado não foi localizado no endereço informado 

para ser citado da presente execução, conforme certidão de fl. 41.

5. INTIME-SE o exequente, através da Defensoria Pública, mediante 

remessa dos autos para no prazo de 05 (cinco) dias informar o endereço 

atualizado do executado.

6. Informado novo endereço nos autos, cite-se conforme determinado à fl. 

34, com a ressalva de que o não pagamento da obrigação no prazo 

assinalado ou a apresentação de justificativa, ensejará na decretação da 

prisão dele.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 990-56.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Desistindo o INSS do recurso de apelação, dado a consumação da 

condição resolutiva consistente da aceitação da Autora das regras do art. 

1º - F, da lei nº 9494/97 (fls. 176 e 178-179), determino seja certificado o 

trânsito em julgado da sentença e intimado o INSS para apresentar os 

cálculos na forma do dispositivo legal alhures referido, em trinta (30) dias, 

devendo a Autarquia Previdenciária implantar em favor da Autora o 

benefício reconhecido na sentença, no mesmo prazo de trinta (30) dias.

Intimem-se.

 Paranatinga (MT), 08 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 72173 Nr: 2504-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Luiz Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2504-05.2016.811.0044 – ID: 72173

 DECISÃO

 Vistos.

Verifico que a parte exequente pleiteia a citação por edital do executado, 

todavia, o artigo 256 do CPC elenca as hipóteses nas quais se faz 

possível à realização do ato citatório por meio de edital, sendo certo que, 

quando o réu/devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou 

inacessível, impõe-se a parte requerente o prévio esgotamento de todos 

os meios necessários para a localização do demandado, sob pena de 

nulidade.

 In casu INDEFIRO o pedido de citação por edital, em razão da ausência de 

demonstração do esgotamento de diligências para localizar do Executado.

 Intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando medidas cabíveis a fim de promover a citação do Executado.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61073 Nr: 1007-87.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudir Rochete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Junte-se a petição acostada na contracapa dos autos.

2. Certifique a atualização do cadastro do exequente com relação as 

intimações dos atos judiciais em nome dos patronos indicados à fl. 35.

3. Solicite informações sobre o cumprimento do mandado de fl. 34.

4. Ante a ausência de previsão legal do pedido de suspensão do 

processo formulado pelo exequente à fl. 37/37verso (art. 313 do CPC), 

indefiro o pedido.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 2642-06.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda, Olímpio José 

Ferreira Neto, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107.414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:7623-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o comparecimento espontâneo da executada Lilia Cristina Carvalho 

Bisco Ferreira através da interposição de exceção de pré-executividade 

(fls. 52/54), INTIME-SE o exequente para manifestar sobre o referido 

incidente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito em 

caso de decurso do prazo sem manifestação.

2. Cite-se a executada Acacia Transportadora Ltda, através do 

representante Olimpio Jose Ferreira Neto, no endereço informado à fl. 51, 

nos termos da decisão de fl. 29/30.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 62907 Nr: 1835-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nery Nogueira Luna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$47.214,41 (demonstrativo de 

calculo – fls. 36).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 50567 Nr: 2077-47.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. de Souza, Antonio Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$10.287,20 (demonstrativo de 

calculo – fl. 41).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 64006 Nr: 2352-88.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S Aguiar - ME, Eva Silva Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$151.976,48 (demonstrativo 

de calculo – fls. 20-21).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 77477 Nr: 1029-77.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luizinho Gomes Neres, Ronair Rodrigues de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Cumpra-se o despacho inicial (fl. 16).

Intime-se.

Paranatinga (MT), 08 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 52631 Nr: 1839-91.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assoc. Sul de 

Mato Grosso Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani da Costa Santana, Zilá da Costa Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Considerando o lapso temporal do ofício expedido a Comarca de 

Rondonópolis/MT., (fl. 89 e 95) sem resposta, DEVOLVA-SE à Origem com 

nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27117 Nr: 106-95.2010.811.0044

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, INTIME-SE, pessoalmente a autora, 

através do seu representante, para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito em caso de decurso do 

prazo, sem manifestação.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 1361-15.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A Meert Peças e Acessórios - ME, Vancleir 

Aparecida Meert Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$36.398,97 (demonstrativo de 

calculo – fls. 23).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61794 Nr: 1358-60.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Ferreira da Silva - ME, Sirlei Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$35.611,38 (demonstrativo de 

calculo – fls. 39).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Consigo que restando negativo bloqueio junto ao Bacenjud, desde logo, 

fica deferida a consulta de bens, via sistema Renajud e Infojud, como 

pleiteado pelo Credor.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27146 Nr: 135-48.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Henrique Barcelos Neto, Bras Henrique 

Barcelos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$23.778,90 (demonstrativo de 

calculo – fls. 53v.54).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 63962 Nr: 2320-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$20.721,18 (demonstrativo de 

calculo – fls. 56-58).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23416 Nr: 2194-77.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salto Alegria Comercio Madeiras Ltda, Dalton 

Oliveira Vianna, Afonso Henrique Oliveira Vianna, Maria de Lourdes 

Brunatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$21.442,60 (demonstrativo de 

calculo – fl. 92).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 29461 Nr: 2458-26.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha Tavares Piller-ME, Martha Tavares Piller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$50.137,03 (demonstrativo de 

calculo – fls. 65v-68).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16836 Nr: 917-94.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos e Martins Comércial Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$35.256,40 (demonstrativo de 

calculo – fls. 45-46).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25397 Nr: 1429-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAMJ(, Sandra Isabel Alberton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:13170/MT, Elizangela Broch de Campos - OAB:13058/MT, Enio 

Zanatta - OAB:13318, Rafael Carlotto Correa - OAB:14144/MT, 

Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certidão de fl. 123. Diga o Exequente, em dez (10) dias.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 08 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 11148 Nr: 283-69.2004.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião da Silva Maia, Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16.988/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Juliana 

Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Certidão de fl. 123. Diga o Exequente, em dez (10) dias.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 08 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 59211 Nr: 167-77.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques Borges, Marielma de Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Miguel Vela Caprioli, Júnior de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certidão de fl. 54. Diga o Autor, em dez (10) dias.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 08 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25568 Nr: 1598-59.2009.811.0044

 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: João Batista Joanela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 Vistos.

Se tratando de processo já sentenciado e com trânsito em julgado, não 

havendo manifestação de interesse do Autor/Vencedor por anos a fio, 

determino o arquivamento definitivo, com baixa na distribuição, sem 

prejuízo de futuro desarquivamento, caso requerido pelo interessado com 

legitimidade processual.

Paranatinga (MT), 08 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 10083 Nr: 833-98.2003.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Parron Aranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Miguel Solani Tornades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaide Lucila de Camargo 

- OAB:1933-MT, Eliane Moreira da Cunha - OAB:2296-E, Milton Vizini 

Corrêa Junior - OAB:3076 A, Salvador Pompeu de Barros Filho - 

OAB:5714- MT, Simone Fengler Spiering - OAB:11920/MT

 Vistos.

Incrível que as Partes tenham obtido valores tão díspares em seus 

cálculos (fls. 1515-1517 e 531-1532), pois até as leis que regem o cosmo 

seguem regras matemáticas imutáveis e inquestionáveis! Talvez o 

problema esteja na intersecção entre a certeza da ciência matemática e a 

prostituta dialética das ciências, o Direito.

Embora o processo se encontre suspenso, determino sejam avaliados os 

semoventes aos preços de mercado atual e seja atualizado o valor do 

débito exequendo, para garantia de registro de situação fática que muda 

com o passar do tempo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Paranatinga (MT), 08 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 80150 Nr: 2289-92.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colorado Couros Company - Industria e 

Comércio LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliana Maria Delfino Pinheiro 

Lenza - Procuradora - OAB:135209/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Ante a informação do oficial da diligencia dando conta que não efetivou a 

intimação do devedor já que o mesmo reside na Comarca de Colorado/PR., 

DEVOLVA-SE a Carta Precatória à Origem, com nossas saudações.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 67335 Nr: 581-41.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Oton Scatolin, João Washington Scatolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almar Busnello - 

OAB:12213/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista acordo homologado nos autos principais (execução - cod. 

53015), determino que desapensem-se e arquivem-se estes embargos.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 68182 Nr: 916-60.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Scatolin Boscardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almar Busnello - OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista acordo homologado nos autos principais (execução - cod. 

53015), determino que desapensem-se e arquivem-se estes embargos.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66792 Nr: 356-21.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSE BERLATTO LEITE - 

OAB:13642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista acordo homologado nos autos principais (execução - cod. 

53015), determino que desapensem-se e arquivem-se estes embargos.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 18806 Nr: 276-72.2007.811.0044

 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: Beatriz de Moura Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Classir Miguel Rigon - OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Vistos.

Expeça-se o necessário para a instrução do devido precatório e 

encaminhe-se ao TJMT, arquivando-se em definitivo estes autos.

Intimem-se.

 Paranatinga (MT), 08 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 9603 Nr: 518-70.2003.811.0044

 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: Estancia Barreiro Ltda, Newton Chiaparini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Silva, Juramy Correa da 

Chaga, Sudário Lopes, Maria José Alves Lopes, Jean Carlos Lopes Lino, 

Célia Chaga da Silva Lino, Cristovão Pedriel da Paixão, Televisão Massa 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT, Fabiano Joaquim 

Quinebre - OAB:8761-E/MT, Marco Aurelio Campos de Toledo - 

OAB:5984/MT, Mario Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT, Marlon 

de Latorraca Barbosa - OAB:4978/MT

 Vistos.

Desarquivados os autos a requerimento de Estância Barreiro e Newton 

Chiaparini (fl. 1651), intimem-se para eventual manifestação, em dez (10) 

dias, sob pena de retorno ao arquivo.

Volume 8 supera em muito 200 folhas e já com difícil manuseio. 

Providencie-se a regularização, abrindo-se o volume 9, com redução das 

folhas do volume 8 para o limite de 200 folhas.

Intimem-se.

 Paranatinga (MT), 09 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 72599 Nr: 2627-03.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valduino Geraldini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Henrique Cabanellos 

Schuh - OAB:18673/RS, MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - 

OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Cumprido o objeto da Carta Precatória devolva-se a origem com nossas 

saudações.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28995 Nr: 1992-32.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderliãa Aurora de Jesus, Wanderleia 

Aurora de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Credor, em dez (10) dias, apresente planilha do débito atualizado, 

inclusive amortizando a quantia bloqueada a fl. 35, a qual desde já fica 

deferida o levantamento em favor do Credor.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 2406-54.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Gheller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA AGNER ROSSETTO 

- OAB:19394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique se o requerido efetuou o pagamento da obrigação

2. Após, INTIME-SE a autora para manifestar sobre a petição de fls. 23/24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 83657 Nr: 4069-67.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medcom Comércio de Medicamentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liana Sarmento de Mello 

Quaresnia - Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

DEVOLVA-SE a Carta Precatória à Origem, com nossas saudações.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79439 Nr: 1957-28.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J FLAVIANO VIEIRA – ME, Djalma Flaviano 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro conforme requerido (fl. 55).

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018.

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 71798 Nr: 2347-32.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Karpinski - ME, Djonata Karpinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se mandado de citação como solicitado a fl. 26

 Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 63921 Nr: 2299-10.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos de Oliveira - ME, Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Expeça-se mandado de citação como solicitado a fl. 24

 Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 53174 Nr: 2380-27.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AKC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdC, MZdS, JTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391/MT, Marcio Rogério Paris - OAB:7526/MT

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 90, ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 8 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ COOPERADOR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88007 Nr: 1473-76.2018.811.0044

 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: Raimundo Vieira da Silva

 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:

 Intimação do requerente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se 

acerca da certidão, adiante transcrita: "Certifico que o requerido, 

devidamente citado (conforme andamentos de carga do sistema Apolo nos 

dias 07/05/2018 e 17/05/2018), dexou transcorrer o prazo "in albis".".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87634 Nr: 1287-53.2018.811.0044

 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: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de guarda c/c alimentos c/c visitas formulado por Lídia 

Fruett, em face de Joaquim Leandro da Paixão, em favor do menor Ralison 

Fruet da Paixão, todos qualificados no presente feito.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos constato que a relação de parentesco entre o 

menor e Lídia Fruett restou demonstrada (fl. 10).

Havendo, ainda, nos autos notícias de que o menor encontra-se sob a 

guarda e proteção do genitor Joaquim Leandro da Paixão, viável, 

primeiramente, o estudo psicossocial feito pela Equipe Multidisciplinar do 

Juízo na residência dos genitores.

Com estas considerações, determino, com a urgência que o caso requer, 

a realização de estudo psicossocial, a ser realizado nas residências do 

genitor e da genitora do menor, a fim de se auferir as atuais condições 

emocionais e estruturais do ambiente onde o menor está inserido.

Prejudicada a análise dos alimentos provisórios neste momento.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Havendo acordo, vista ao Ministério Público para manifestação e, após, 

volvam-me conclusos para deliberações.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86418 Nr: 605-98.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Seresuela Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Pinto, Francisco Rodrigues, Ercilia 

Antunes Maciel Rodrigues
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a emenda à inicial.

Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital com prazo de 30 

(trinta) dias, o réu em lugar incerto e os eventuais interessados, para 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contendo as 

advertências legais (artigo 259, inciso I do CPC).

Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da União, dos Estados e dos Municípios.

 Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87304 Nr: 1088-31.2018.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Cuida-se de ação de alteração de guarda c/c alimentos c/c 

visitas formulado por Flavio Silva Rocha, em face de Maiza Rocha da Silva, 

em favor do menor Fagner da Silva Rocha, todos qualificados no presente 

feito.Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.Ponderando a 

alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.Antes da 

apreciação da medida liminar, determino, com a urgência que o caso 

requer, a realização de estudo psicossocial, a ser realizado nas 

residências do genitor e da genitora do menor, a fim de se auferir a atual 

condição da criança.Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citado, o 

réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 15 dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 

dias.Havendo acordo, vista ao Ministério Público para manifestação e, 

após, volvam-me conclusos para deliberações.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89320 Nr: 2186-51.2018.811.0044

 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: AdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de alteração de guarda c/c alimentos c/c visitas 

formulado por Adione de Oliveira Campos, em face de Elba Gomes Correa, 

em favor dos menores Jhony Correa Campos e Jhonathan Correa 

Campos, todos qualificados no presente feito.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Antes da apreciação da medida liminar, determino, com a urgência que o 

caso requer, a realização de estudo psicossocial, a ser realizado nas 

residências do genitor e da genitora do menor, a fim de se auferir a atual 

condição da criança.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Havendo acordo, vista ao Ministério Público para manifestação e, após, 

volvam-me conclusos para deliberações.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87433 Nr: 1172-32.2018.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Cuida-se de ação de guarda c/c visitas formulado por 

Francisco Cardoso da Silva em face de Rosirene Rodrigues Silva, em 

favor da menor Iasmin Rodrigues Cardoso da Silva, todos qualificados no 

presente feito.Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.Ponderando 

a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.Antes da 

apreciação do pedido liminar, determino, com a urgência que o caso 

requer, a realização de estudo psicossocial, a ser realizado nas 

residências do genitor e da genitora da menor, a fim de se auferir a atual 

condição da criança.Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citado, o 

réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 15 dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 

dias.Havendo acordo, vista ao Ministério Público para manifestação e, 

após, volvam-me conclusos para deliberações.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89170 Nr: 2116-34.2018.811.0044

 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: Eleuterio Roncato Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DONISETE NOGUEIRA - 

OAB:25902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido de tutela 

antecipada manejada por Eleutério Roncato Neto em face da Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, todos qualificados na inicial.

Sustenta o requerente que está impedido de efetuar compras a prazo, em 

razão do protesto da CDA nº2017473291 de 27/09/2017, e que, como a 

sua inscrição como Produtor Rural (nº132203332), está desabilitada 

desde 06/12/2007 e que o lançamento foi efetuado no ano de 2017, ou 

seja, depois do prazo legal, alega que a multa é desprovida de validade 

jurídica.

Pugna pela concessão de antecipação de tutela a fim de que seja 

suspenso o protesto da CDA nº2017473291, bem como qualquer 

procedimento de cobrança do suposto crédito tributário até ser proferida 

decisão final nos autos, e no mérito, requer a declaração de nulidade da 

CDA nº2017473291 e, consequente, procedência total da ação.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/17.

À fl. 18 houve indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, 

determinando a intimação da parte requerente para emendar a inicial, 

procedendo o recolhimento do preparo do feito.

A parte requerente manifestou quanto a desistência do agravo e recolheu 

as custas e taxas processuais. (fl. 20/25)

É o relato necessário.

Decido.

Recebo a emenda a inicial.

Compulsando os autos, convergindo-se à análise dos documentos que 

embasam o pleito inicial, ao menos nesta fase de cognição superficial, não 

é possível vislumbrar a confluência dos pressupostos para deferimento da 

medida pleiteada.

Observo que o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, 

com base no art. art. 151, V do CTN, não merece acolhimento, senão 

vejamos.

Como é cediço, para a concessão da suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário sem que haja depósito, nos termos do art. 151, V do CTN, 

mister se faz a certeza do direito que alega a requerente, o que não é o 

caso dos autos.

Inobstante às alegações da parte autora quanto a cobrança indevida da 

CDA nº2017473291 de 27/09/2017, e que, a sua inscrição como Produtor 

Rural (nº132203332) estaria desabilitada desde 06/12/2007, tal fato, per si 

só, prescinde de dilação probatória para averiguação inequívoca quanto 

suspensão da cobrança da CDA questionada.

Outrossim, a simples discussão do crédito tributário não enseja a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A propósito, colaciono os seguintes arestos:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL - ART. 151 DO CTN - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO 

DE NEGATIVA - ART. 206 DO CTN - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES. As 

hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão 

definidas no art. 151 do Código Tributário Nacional e, ante o disposto no 

art. 111, I, do mesmo diploma legal, é vedado ao intérprete, em obediência 

ao princípio da legalidade, alargar as situações previstas. A simples 

discussão judicial do crédito tributário por meio da propositura da ação 

anulatória de débito fiscal, mesmo quando a parte devedora é ente público, 

não induz à suspensão da exigibilidade do crédito, nem confere o direito à 

obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa de débito. Recurso 

especial provido”. (Resp. 414.062/SC, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, segunda Turma, julgado em 01-6-2006, DJ 14-8-2006 p. 260).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - 

TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido quando ausentes os 

requisitos previstos no art. 273 do Código de Processo Civil”. (AI, 

129614/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 07/11/2013).

Sendo assim, ao menos neste momento de cognição não exauriente, tenho 

que os elementos constantes dos autos não evidenciam a verossimilhança 

da tese em que se escora o pedido, o que justifica manter hígido os atos 

praticados até a apreciação do mérito da ação, oportunidade em que, sob 

o crivo do contraditório, a matéria poderá ser melhor apreciada.

Desta feita, indefiro o pedido liminar.

Cite-se a parte requerida para, apresentar contestação, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66752 Nr: 338-97.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMC, CMC, LMdNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de decretação civil, nos termos do 

artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 24027 Nr: 64-80.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Petrônio Araújo de Moraes, Neidy 

Araújo de Moraes Antunes, Mauri Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca das 

correspondências devolvidas de fls.113/114 e certidão de fls 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70633 Nr: 1855-40.2016.811.0044

 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 John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que tome ciência acerca 

da certidão do Oficial de Justiça de fl. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 29900 Nr: 341-28.2011.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marcelo Marzola Bossoni, Angela Cortinove Rossi 

Bossoni, Daniel Mendonça, Sueli Aparecida Jacomini Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lineu José Gonçalves, Fazendas 

Agropecuária Ott Ltda, Manoel Augusto Ribeiro, Cleide Marques Neves 

Ribeiro, Emerson Ribeiro Neto, Olavo Paniago Nunes, Vecilda da Silva 

Paniago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 Intimação dos requerentes para manifestação e providências, no prazo 

de cinco dias, acerca da certidão adiante transcrita: "...Certifico que os 

requeridos Olavo Paniago Nunes e Vecilda da Silva Paniago não foram 

citados pessoalmente, conforme verifica-se pelos avisos de recebimendo 

acostados às fls. 130. Certifico que a requerida Fazenda Agropecuária 

OTT Ltda. não foi citada, conforme correspondência devolvida acostada 

às fls. 129 (motivo: não procurado). Certifico que a confinante Agro 

Amazônia foi citada (fls. 194), porém, deixou transcorrer o prazo "in albis". 

Certifico que os confinantes Fazenda Paraná e Joel Dinas Vanzela não 

foram citados (fls. 194)....".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 20242 Nr: 1713-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Antunes de Macedo, Neidy Araújo de 

Moraes Antunes, Márcio Antunes de Macedo, Tania Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Intimação da parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer 

perante a secretaria da 1ª vara da comarca de Paranatinga-MT, para 

retirar o edital de intimação de avaliação do imóvel penhorado para 

publicação.

Carlos Henrique F. Foz - analista judiciário em regime de força tarefa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 20428 Nr: 1893-67.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Alves Cabral, Macro Atacadista S/A, 

Banco do Brasil S/A, Banco Fininvest S/A, Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Bettânia Maria Gomes Pedroso - OAB:6522-MT, 

Filinto Correa da Costa Junior - OAB:11264/MT, Glauco de Goes 

Guitti - OAB:10320-B, João Celestino Correa da Costa Neto - 

OAB:4611-B/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

Larissa Brandão Silva de Souza - OAB:10.831-MT, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:8123, Luciana Gamballi da Costa - OAB:, 

Luciano Luís Brescovici - OAB:6814, LUÍS ANTONIO MARCHIORI 

PERÍCOLO - OAB:12477, Rafhael Fernandes Fabrini - OAB:, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos, com 

fulcro no art. 918, I, do CPC e JULGO EXTINTO a impugnação SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.Condeno a 

embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que 

fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento no art. 85, § 1º, do 

CPC.Prossiga-se a execução, intimando-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, a fim de 

viabilizar o prosseguimento do feito. Serve a presente de requisição, 

mandado, ofício, carta citação/intimação.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 54135 Nr: 265-96.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão de fl. 120, nos termos do artigo 10 da Lei 

13.340/16 até o dia 27 de dezembro de 2018.

2. Após o transcurso do prazo, intime-se a parte autora para manifestar o 

seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 356-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Jose Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:212500, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Desta feita, pelo todo exposto e com fundamento nos e art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil, acolho a preliminar de carência da ação pela 

ilegitimidade ativa, e julgo extinto, sem resolução do mérito, os pedidos 

formulados nesta ação de interdito proibitório proposto por 

AGROPECUÁRIA RIO DA REIA LTDA, contra JOSÉ EDGAR PEREIRA, tendo 

por objeto o imóvel denominado Fazenda Boa Vista, registrada sob 

matrícula 19.221, com 9.999 hectares, do Sexto Ofício Notarial e Registral 

da comarca de Cuiabá, porém localizado nesta comarca de 

Paranatinga.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no valor de 10% sobre o 

valor da causa.Declaro prejudicado os embargos de declaração de fls. 

400/405, ante a extinção do feito, sem julgamento do mérito.INTIMO as 

partes da presente decisão. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades 

de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 26844 Nr: 2875-13.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebíades Zamignani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:772-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT

 Vistos.

1. Intimo a d. advogada Andreia Dela Justina quanto ao desarquivamento 

do feito, conforme requerido à fl. 931.

2. Decorrido o prazo de cinco dias requerido, retornem-se os autos ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 356-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Jose Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:212500, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Ante o exposto, nos termos de fundamentação supra, indefiro a liminar 

vindica na exordial.Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, 

remeto o presente feito 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.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

respectivos advogados.Aguarde-se em Cartório o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 564, 

parágrafo único, do Código de Processo Cível.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 356-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Jose Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:212500, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Ante o exposto, conheço o embargo de declaração e dou-lhe provimento, 

nos termos de fundamentação supra, para tornar sem efeito a decisão de 

fl. 358, ocasião em que redesigno a audiência para o dia 17/07/2017, às 

15:00 horas, devendo as intimações das testemunhas serem feitas nos 

termos do artigo 455, caput, do Código de Processo Civil, com as 

observações dos parágrafos 1º a 4º do mesmo dispositivo.Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85542 Nr: 269-94.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lúcia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste quanto à petição de fls. 37/39.

Prestem informações atualizadas ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89026 Nr: 2045-32.2018.811.0044

 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: IMT, Josielma Marques Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a CEF 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 o requerente para juntar aos autos, certidão negativa de tributos 

municipais, estaduais e federais (CPC, art. 722).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88690 Nr: 1871-23.2018.811.0044

 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: Odila Pauvels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que manifeste quanto a solicitação de fl. 27, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 23170 Nr: 1955-73.2008.811.0044

 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: Valdir Gregório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Gaúcha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Parise - 

OAB:39789/RS, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6.565/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2.544-A/MT, 

Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949/MT, Waldir Roque 

Piazzi da Silva - OAB:10767

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que manifeste quanto aos documentos 

juntados às fls. 251/270, devendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88694 Nr: 1873-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cezar Barboza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vargas de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O/MT, Ricardo Henrique Ayala Barbosa - 

OAB:24.326/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

 Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 
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apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88011 Nr: 1475-46.2018.811.0044

 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: Reginaldo Gomes da Silva, Elisangela Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Guanabara S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

 Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 91167 Nr: 3069-95.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa Cristina Carvalho Bisco, Lilia Cristina Carvalho 

Bisco Ferreira, Francisco de Assis Bisco, Marlene Carvalho Bisco, Olímpio 

José Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução, sem efeito 

suspensivo, haja vista a não comprovação por parte da embargante dos 

requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89964 Nr: 2515-63.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargil Agricola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Nunes Caraça, Marindia Piva Caraça, 

Cleci Nunes Caraça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Intime-se o executado para que satisfaça a obrigação por ele assumida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 806 do CPC, pelo que, 

entregando a coisa, o que equivale ao cumprimento da obrigação, lavre-se 

o termo de entrega (art. 807, CPC), ocasião em que poderá opor 

embargos, nos termos do art. 915, CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida nos termos do art. 827, CPC, e em caso de pagamento integral, 

no prazo estabelecido no §1º do referido artigo, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000533-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERENTE)

EDUARDO FRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO KOECHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1000533-94.2018.8.11.0044 Vistos, etc. Trata-se de ação 

cautelar requerida em caráter antecedente proposta por CONSTRUTORA 

TRIPOLO LTDA em face de CELSO LEOPOLDO KOECHE, aduzindo, em 

síntese, que pretende a sustação dos efeitos do protesto de 03 (três) 

cheques acostados na exordial, que encontra-se ligação ao contrato de 

compra e venda de direitos possessórios, e seu segundo aditamento, os 

quais serão objeto de futuros autos principais. Informa que passou a 

assumir a obrigação quanto ao pagamento de R$2.000.000,00 em 04 

parcelas iguais de R$500.000,00, para os seguintes dias: 30/09/2016, 

30/11/2016, 30/04/2017 e 30/10/2017. Sustenta que a primeira parcela foi 

paga integralmente, conforme se faz prova nos autos, e que as outras 

três parcelas foram representadas por três cheques no valor de 

R$500.000,00 cada um. Alega que o requerido omitiu das partes 

contratantes a existência da obrigação ambiental perante o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA, 

conforme certidão positiva acostada nos autos. E que deixou de informar 

sobre pendência de embargo e outras diversas autuações ambientais 

frente ao IBAMA. Afirma que, em virtude desses acontecimentos que 

considera ser um desacordo comercial, entendeu por bem sustar, em 

segunda apresentação, os mencionados títulos de crédito. Informa ainda, 

que todos os cheques estão prescritos, sendo que foram emitidos em 

26/10/2016, embora pré-datados para as datas de 30/11/2016 (cheque n. 

001963), 30/04/2017 (cheque n. 001964) e 30/10/2017 (cheque n. 

001965). Requer, ao final, a concessão da medida liminar, a fim de 

determinar que o 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos 

de Rondonópolis, promova a sustação dos anunciados Protestos dos 

Cheques em anexo, ou o cancelamento do Protesto. É o breve relato. 

Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela 

de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser deferida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

existem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito. 

Com efeito, a plausibilidade do direito substancial invocado – fumus boni 
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iuris – encontra-se assentada, em princípio, na afirmação do requerente 

de que mesmo sabendo das diversas irregularidades constantes em 

relação ao objeto do contrato de compra e venda, o requerido omitiu as 

informações pertinentes às dívidas do bem, corroborada pelos 

documentos trazidos aos autos, demonstram a plausibilidade do direito 

material invocado, principalmente no que tange a atitude do requerido em 

tentar prejudicar o requerente buscando o protesto de três títulos 

prescritos. Aliás, entendo que a existência ou não do débito deverá ser 

comprovada pelo credor que levaram os títulos a apontamentos, bem como 

se o protesto é devido. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. CASO CONCRETO. 

MATÉRIA DE FATO. Em se tratando de duplicata sem aceite, cabe a ré 

demonstrar a concretização do negócio originário que deu causa a sua 

emissão, ou seja, a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços, 

o que não logrou êxito em fazer. Apelo provido em parte”. (Apelação Cível 

Nº 70021587720, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 21/11/2007). 

Assim, no caso, as alegações da parte autora, até que se prove o 

contrário, merece crédito, o que autoriza a concessão da liminar, que 

poderá ser revogada, caso a ré corrobore a relação jurídica mantida com 

a autora, implicando na legitimidade do protesto dos títulos. De outro lado, 

caso permaneçam os efeitos do protesto que incidem sobre o cheque, 

resta evidente que causará à parte autora prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação, eis que, poderá lhe trazer constrangimentos e impedir o 

regular exercício da atividade comercial. Nesse sentido, é a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, como se vê: “MEDIDA CAUTELAR. 

RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. 

PROTESTO. SUSTAÇÃO. I - Presentes os requisitos da plausibilidade do 

direito alegado e da demonstração do perigo de dano, defere-se a liminar 

para atribuição de efeito suspensivo ao recurso constitucional. II – 

Justifica-se a sustação de protesto, quando as circunstâncias 

recomendam a proteção do direito do devedor, diante de possível dano de 

difícil reparação e da presença do fumus boni iuris, mormente quando 

prestada caução para garantia do credor. Liminar referendada”. (MC 

6.379/MT, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15.05.2003, DJ 30.06.2003 p. 235) Por fim, se mostra necessária, em 

razão da premente necessidade da parte requerente, a concessão da 

medida liminar sem a oitiva da parte contrária, ainda mais que trata-se de 

título de crédito prescrito. Senão vejamos o entendimento do TJRS: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE PRESCRITO 

EXECUTIVAMENTE E SEM CARACTERÍSTICA CAMBIAL. ILEGÍTIMO O 

PROTESTO REALIZADO, DEVENDO SER SUSPENSOS OS SEUS EFEITOS. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VOTO VENCIDO”. (Apelação Cível Nº 

70044545044, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 15/08/2013) Ante o exposto, 

concedo a liminar pleiteada, para que suspenda os efeitos dos protestos, 

tão somente referente aos débitos em discussão com o réu Celso 

Leopoldo Koeche, uma vez que entendo estarem suficientemente 

provados com a inicial os seus pressupostos de maneira a prescindir a 

justificação. Cite-se o requerido, para, querendo, apresentar contestação 

em 05 (cinco) dias, indicando-se provas, nos termos dos art. 306 do CPC, 

sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pelas requerentes caso não seja a ação contestada (CPC, art. 307). 

Aguarde-se o decurso do prazo de 30 dias, contados a partir de hoje, nos 

termos do art. 308 do CPC. Se ajuizada a ação principal, apense-se esta a 

seu processo e conclusos. Se não ajuizada, certifique-se a não 

distribuição e, igualmente, conclusos. Oficie-se ao Cartório que protestou 

os títulos, a fim de que providencie a suspensão dos efeitos dos 

protestos, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), bem bem como 

permaneça sob sua responsabilidade a guarda dos títulos protestados, a 

teor do que dispõe o art. 17, da Lei 9.492/97. SERVE A PRESENTE DE 

OFÍCIO/REQUISIÇÃO AO CARTÓRIO E DE MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Paranatinga-MT, 09 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito em subst. legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 64225 Nr: 2451-58.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloina Alves da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SaneamentoDos pontos controvertidos.Não havendo questões 

preliminares, passo à fixação dos pontos controvertidos e determinação 

das provas que ainda serão produzidas.1.Como se trata de ação 

possessória e posse é fato, bem como o ônus de comprová-la recai sobre 

o autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a)a origem da POSSE do 

embargante sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de 

exercício;b)se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do 

suposto esbulho; c)quando e de que forma se deu a suposta ameaça a 

posse e/ou turbação/esbulho alegado, com a edificação do muro, e 

delimitação das áreas.d)a existência ou não de benfeitorias e quem as 

construiu; 2.Para elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a 

produção de prova testemunhal e depoimentos pessoais.3.INTIMO as 

partes para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes 

conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC.4. INTIMO as partes para, em 15 

(quinze) dias, depositarem o seu rol de testemunhas, com a qualificação 

completa das testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC.À 

SECRETARIA determino:5.Decorrido o prazo de 05 dias, façam-se os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 51081 Nr: 261-93.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Paulo Lazzari, Kleiton Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Mendes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 314v, e determino que intime-se o executado no 

endereço fornecido nos autos a fim de que, em 05 dias, forneça seus 

dados bancários para depósito do valor.

Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 59364 Nr: 224-95.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirce Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Possato, Leonora Vidoti Possato, 

Roberto Possato, Isabel Cristina Possato Bertolino, Valdir Antonio 

Bertolino, Vilma Baqueti Possato, Agropecuária Vale do Trevo Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMO a parte autora, via DJE, para que, em 05 dias, traga aos autos 

cópia do CD-ROM depositado à fl. 91, tendo em vista que o referido disco 

está quebrado, após intime-se o INTERMAT para cumprir a decisão de fl. 

82.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88997 Nr: 2023-71.2018.811.0044

 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: João Marques David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 14h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89204 Nr: 2131-03.2018.811.0044

 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: Creuza Gomes Ribeiro de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87165 Nr: 1035-50.2018.811.0044

 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: Geneci Concatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 15h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88689 Nr: 1870-38.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lima Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO Tendo em vista que a demanda versa 

sobre a concessão de benefício previdenciário em razão da incapacidade 

da parte autora, nomeio Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 

4.289/MT, que atende nesta cidade e comarca, para a realização de 

perícia médica. 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$ 300,00 (trezentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 83746 Nr: 4126-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca do Carmo da Cruz

 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:

 Assim, não havendo questões processuais pendentes de análise, dou o 

feito por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) 

Incapacidade do requerente; 2) Qualidade de segurado; 3) Carência 

necessária para obtenção do benefício. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).DAS PROVAS:Tendo em vista que a demanda versa sobre a 

concessão de benefício previdenciário em razão da incapacidade da parte 

autora, nomeio Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, 

que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia 

médica.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$ 300,00 (trezentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 
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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.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89301 Nr: 2181-29.2018.811.0044

 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: Valdevino Amancio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87862 Nr: 1393-15.2018.811.0044

 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: Marieta Gomes da Silva Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89038 Nr: 2052-24.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 15h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89254 Nr: 2165-75.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 16h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86226 Nr: 530-59.2018.811.0044

 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: Almira Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 16h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86825 Nr: 861-41.2018.811.0044

 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
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 PARTE AUTORA: Agenora Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 17h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88959 Nr: 1997-73.2018.811.0044

 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: Geraldo Simoes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 17h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 85576 Nr: 284-63.2018.811.0044

 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: João Batista Stefanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 18h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86763 Nr: 816-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 

2019, às 18h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88607 Nr: 1836-63.2018.811.0044

 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: Valdivino Siqueira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88957 Nr: 1995-06.2018.811.0044

 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: Sonia Aparecida Barbosa de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 
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Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89034 Nr: 2048-84.2018.811.0044

 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: Garcina de Figueiredo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 14h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88408 Nr: 1702-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira 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:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 14h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89300 Nr: 2180-44.2018.811.0044

 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: Dionisio Joaquim de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 15h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86758 Nr: 812-97.2018.811.0044

 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: Antonio Nantes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 15h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88407 Nr: 1701-51.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 16h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 1833-11.2018.811.0044

 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: Maria Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 16h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88618 Nr: 1845-25.2018.811.0044

 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: Rosa Boscolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 17h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89299 Nr: 2179-59.2018.811.0044

 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: Waldecy Pires das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 17h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88605 Nr: 1834-93.2018.811.0044

 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: Eduardo Figueiredo Pádua Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86079 Nr: 488-10.2018.811.0044

 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: Eleide André de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de fevereiro de 

2019, às 18h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88262 Nr: 1610-58.2018.811.0044

 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: Lindinalva Aparecida Gonçalves Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 517 de 750



designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89035 Nr: 2049-69.2018.811.0044

 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: Nelci de Fátima Portela

 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:

 ISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 1234-72.2018.811.0044

 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: Sebastião David Marques

 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:

 ISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 14h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71958 Nr: 2414-94.2016.811.0044

 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): NILSON ARINO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/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 

autora para manifestar-se quanto a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65604 Nr: 2956-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o preparo 

da despesa do cartório distribuidor da comarca de Rondonópolis/MT no 

valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos), nos termos 

da certidão de fl. 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31357 Nr: 1792-88.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Kunrath

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Adelar Lerner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte requerida para se manifestar sobre a 

penhora e avaliação de fls. 130/133 prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32618 Nr: 858-96.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Cristina Santos do Amaral

 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: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 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 manifestar requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71261 Nr: 2122-12.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro São Gabriel - Insumos Agricolas LTDA, 

Ronaldo Zanon, Aldo Loureiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

correspondencia devolvido com o motivo "mudou-se", no prazo de 05 dias, 

devendo informar novo endereço para citação, sob pena de extinção do 

feito. .
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52287 Nr: 1490-88.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A- Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaías de Assunção Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

correspondencia devolvido com o motivo "mudou-se", no prazo de 05 dias, 

devendo informar novo endereço para citação, sob pena de extinção do 

feito. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 1084-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimar o(a) advogado 

da parte autora, a fim de manifestar acerca do cumprimento do acordo 

entabulado entre as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83548 Nr: 4029-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândida Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS/DELIBERAÇÕES

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas supra.

 Foram inquiridas a parte autora, colhendo seu depoimento pessoal e a 

seguir as testemunhas Osvaldo Alves de Menezes e Lucas Onofre 

Feliciano de Almeida.

 A seguir, apedido, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para 

alegações finais, comum às partes, que já saem intimadas nesta 

audiência.

 Após decorrido o prazo, velha concluso para prolação da sentença

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9024 Nr: 109-94.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Toshiaki Eko, Satiko Takenaka Eko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Munhoz Maldonado, Adalzira Barres 

Munhoz, Antônio Munhoz Maldonado, Edna Jolo Munhoz, Luiza Munhoz 

Maldonado Gomes, Alcyr Gomes, José Ivo das Neves, Francisco Munhoz 

Maldonado, Leonina Neves, José Ervito das Neves, Elito Emiliano Neves, 

Edson Neves, Sinal Verde Administração e Participação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Quintana Rydlewski - 

OAB:1723-A/MS, Newton Barbosa - OAB:1951-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 424/427, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

4. Retifique-se a autuação para constar a nova fase de cumprimento de 

sentença, bem como o nome das partes.

5. Após, conclusos para decisão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32267 Nr: 509-93.2012.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Simone de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulina Lopes da Costa, Julio 

Martins de Siqueira, Josuelina Martins de Siqueira, Jota Martins de 

Siqueira, Jurema Martins de Siqueira, Maura Martins de Siqueira, Tânia 

Martins Nogueira, Carlos Martins de Siqueira, Junho Martins de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Ante a inércia da parte autora certificada às fls. 180/181, INTIMO-A para, 

querendo, em 05 dias, manifestar interesse no prosseguimento da lide. 

Decorrido o prazo e persistindo a inércia, intime-a, pessoalmente, no 

mesmo sentido e prazo, após intime-se a parte ré, na defesa de seu 

defensor dativo.

Cumpra-se, após conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85378 Nr: 182-41.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Ribeiro da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 S E N T E N Ç A

 Vistos.

Adair Ribeiro da Cunha, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 

129, §9º e 147, ambos do Código Penal, observando o disposto na Lei 

11.340/06.

Após, regular tramitação da ação penal, o acusado foi condenado à pena 

privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção (fls. 26/28).

 A representante do Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do denunciado (fls. 29/29-v).

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 reeducando, nos moldes dos 

art. 110, caput, c.c arts. 109, V, 112, 114, II, todos do Código Penal.

 Em relação à pena de multa, deve ser observado o art. 114, II, do CP, que 

prevê a prescrição dela no mesmo prazo que a pena de reclusão aplicada.

Destarte, o prazo da prescrição da pretensão executória, no presente 

caso, é de 02 anos, em consonância com os arts. 110 c/c 109, V e 112, 

todos do C.P, da data da sentença até a presente data, inexiste quaisquer 

causas interruptivas ou suspensivas nos autos.

Pelo exposto, necessário se faz o reconhecimento, como de fato 

reconheço, da prescrição da pretensão executória e a consequente 

extinção da pena imposta ao reeducando Adair Ribeiro da Cunha.

Publiquem-se, intimem-se, cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63474 Nr: 2090-41.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON PEREIRA DA SILVA, Rg: 

2396085-0, Filiação: Claúdio Pereira e Márcia Maria Pereira da Silva, data 

de nascimento: 11/11/1988, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), estudante/serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 31/07/2015, por volta das 14:00 horas, na Av. 

Bandeirantes, n.º 3372, Bairro Novo Horizonte, Municipio de 

Paranatinga-MT, O denunciado CLEITON PEREIRA DA SILVA, possuia e 

mantinha sob sua guarda duas munições de calibre 36, sem autorização e 

em desacordo com a determinação legal. Agentes policiais em diligências 

para apurar crime de violência doméstica tendo como vitima Luciene 

Miranda do Nascimento Costa e como suspeito Marciano David de Oliveira, 

quando descobriram que o agressor havia entregue duas munições para o 

denunciado, sendo encontrado na residência do acusado as referidas 

munições, sendo denunciado incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, no dia 

26/08/2015.

Despacho: VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO. O Ministério Público 

Estadual, no uso de suas atribuições institucionais ofereceu denúncia 

contra Cleiton Pereira da Silva, qualificado nos autos, dando-o como 

incurso no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. A denúncia foi recebida em 

10/09/2015 (fl. 39/39-v). O representante do Ministério Público pugnou pela 

quebra da fiança, forte nos artigos 327, 328 e 312 do Código de Processo 

Penal, bem assim pela decretação da prisão preventiva do acusado, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, seja procedida 

a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos do Código 

de Processo Penal (fls. 81/82-v). É o relatório. Decido. No que tange ao 

pedido de decretação da prisão preventiva, entendo que não merece 

acolhimento, senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a prisão 

preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Penal); b) se o réu ser reincidente em crime doloso 

(inciso II); c) se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, 

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), 

ou, ainda, d) quando houver dúvida quanto à identidade do acusado 

(artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Compulsando 

detidamente os presentes autos, observo que não estão presentes 

qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva previstas no 

artigo 313 do Código de Processo Penal, acima delineadas, uma vez que o 

fato do acusado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente 

(fl.79-v), por si só, não permite concluir que seu intuito era de se evadir do 

distrito da culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei penal. O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, a propósito, é no sentido de 

que a mera suspensão do processo, com base no artigo 366 do Código de 

Processo Penal, não é fato capaz de, isoladamente, possibilitar a 

decretação da prisão preventiva, veja-se: “PROCESSO PENAL. CRIMES DE 

MOEDA FALSA, NA FORMA DO § 1º DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL. 

PACIENTE NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO-CRIME APÓS CINCO ANOS DOS FATOS 

DELITUOSOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ACUSADA QUE NÃO COMPARECEU 

AO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO E DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR 

PARA A CAUSA. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 

ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. 

O art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que, "se o acusado, 

citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312". 2. Na concreta situação dos autos, a paciente não foi localizada no 

endereço constante dos autos. Citada por edital, não compareceu a Juízo, 

nem constituiu advogado para o patrocínio da causa. Pelo que o 

magistrado processante decretou a prisão preventiva, ante o risco para a 

própria aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O 

que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é 

o suficiente para atingir a finalidade do art. 312 do Código de Processo 

Penal. Precedentes: HC 79.392, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence; HC 86.140, da relatoria do ministro Cezar Peluso; e HC 86.599, 

da relatoria do ministro Marco Aurélio. É dizer: a prisão então decretada 

não atende ao dever jurisdicional de fundamentação real das decisões. 

Decisão que se embasou apenas na dupla cidadania da acionante como 

também na sua ausência ao respectivo interrogatório. Necessidade de 

uma concreta demonstração da imperiosidade da segregação processual, 

a partir de dados empíricos convincentes. Quadro que não se extrai dos 

autos. 3. Em matéria de prisão preventiva, a garantia da fundamentação 

das decisões judiciais implica a assunção do dever da demonstração de 

que o aprisionamento satisfaz pelo menos a um dos requisitos do art. 312 

do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica 

elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de 

não-culpabilidade prevalece até o momento do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida”. (Habeas Corpus 

n.106209/SC, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 1/3/2011). Há que 

se ressaltar, ainda, que não findaram os meios para localização do 

acusado, pois não foi procedida tentativa de citação via edital, o que 

fragiliza a necessidade de decretação da prisão preventiva. Ante o 

exposto, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva do acusado Cleiton Pereira da Silva, qualificado no presente 

feito. Outrossim, conforme consta à fl. 25, foi arbitrada fiança no valor de 

R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), ficando o acusado ciente de 

suas obrigações, previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo 

Penal, no entanto, os autos dão conta de que o acusado não foi 

encontrado no endereço para que o mesmo fosse citado para responder a 

demanda. Sendo assim, decreto a quebra da fiança pelo réu, nos termos 

do artigo 343 do CPP, tendo em vista que descumpriu os seus deveres, 

especialmente o de manter o seu endereço atualizado, importando na 

perda da metade do valor recolhido, devendo o valor ser reservado para o 

pagamento das custas processuais e encargos em caso de condenação 

(artigo 345 do Código de Processo Penal). Cite-se o acusado via edital. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de 

outubro de 2018. Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARYA SANTANNA DE 

SOUZA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75036 Nr: 3570-20.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guarujara Thomaz Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUARUJARA THOMAZ BARBOSA, Cpf: 

00960483101, Rg: 1625399-0, Filiação: Elena Maria Barbosa e João 

Thomaz Barbosa, data de nascimento: 03/09/1975, brasileiro(a), natural de 

Tres Lagoas-MS. 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.
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Resumo da Inicial: No dia 27 de Novembro de 2016, por volta das 18:15 

horas, na Avenida Mato Grosso, Municipio de Gaúcha do Norte-MT o 

denunciado GUARUJURA THOMAS BARBOSA, conduziu veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool, além de destruir o retrovisor e o para-lama da viatura da Policia 

Militar, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário Público. 

Agentes Policiais realizando rondas quando o denunciado, vindo na 

mesma direção da viatura, freou bruscamente, realizando ultrapassagem , 

vindo a bater o retrovisor e danificá-lo, diante disso os PM seguiram o 

denunciado e deram voz de parada, através de sinais sonoros e luzes, 

porém este não obedeceu. Assim a guarnição da policia fez a 

ultrapassagem, pelo que o denunciado acelerou o veículo e colidiu na 

viatura, danificando o paralamas, foi constatado que o denunciado estava 

em visivel estado de embrigues, sendo denunciado como incurso no artigo 

306 do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. Artigo 163, parágrafo único, 

inciso III, c.c. 330 ambos do Código Penal.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva do réu Guarujara Thomaz Barbosa, 

qualificado no presente feito.II – Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 

08 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva MendesJuíza Auxiliar da 

CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARYA SANTANNA DE 

SOUZA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60924 Nr: 947-17.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Suaver Lima Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICK SUAVER LIMA ALVES, Cpf: 

04331815161, Rg: 21440719, Filiação: Patricia Lima Alves, data de 

nascimento: 28/02/1990, brasileiro(a), natural de Cuibá-MT, convivente, 

metalurgico. 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: No dia 18 de abril de 2015, por volta das 18:30 horas, 

na Rua Travessa Campos, centro de Paranatinga-MT, o denunciado 

PATRICK SUEVER LIMA ALVES, conduziu veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sem 

possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, bem como 

desobedeceu ordem legal de funcionário público. Os Agentes policiais 

foram acionados para atenderem uma ocorrência de acidente e ao 

chegarem no local, constataram que o denunciado havia colidido no 

veículo de Vilmar Campanha dos Santos, estando em visivel estado de 

embriagues, alterado e apresentando forte odor etilico, bem como não 

possuia habilitação/permisão para dirigir, assim os agentes policiais deram 

voz de prisão, o qual resistiu, desobedecendo assim a ordem legal, sendo 

necessário o uso de algemas para efetivar o ato. Sendo denunciado como 

incurso no artigo 306, cc o artigo 298, inciso III ambos do Código de 

trânsito Brasileiro, c.c. artigo 330 do Código Penal.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva do réu Patrick Suaver Lima Alves, qualificado 

no presente feito.II – Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Às providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de 

outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva MendesJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARYA SANTANNA DE 

SOUZA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 65756 Nr: 3021-44.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Gomide Rocha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Krenzlin Boll - 

OAB:OAB/MT 19.619, Juliano Pereira Nunes Filho - OAB:21015/O, 

Karla Fainina Freitas de Campos Ribeiro - OAB:16.495 B, SILVIA 

LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 4 - Por fim, analisando atentamente o feito verifico que as partes 

preocuparam-se muito mais em fazer acusações mútuas de fraude e 

má-fé do que instruir o feito com provas de posse. A análise dos autos 

causa perplexidade, e, diante da responsabilidade que incide sobre o 

julgador, entendo necessário converter o julgamento em diligência, com 

base no art. 370 do CPC, a fim de produzir as seguintes provas:I - 

Depoimento pessoal das partes, para que informem com precisão:a)O 

tempo e a forma de exercício da alegada POSSE; b)Se esta POSSE era 

mansa e pacífica na data do esbulho; c)Se a área é ou era produtiva ao 

tempo da invasão, com que tipo de culturas ou criação;d)A existência ou 

não de benfeitorias e quem as construiu; e)Se a área é bem delimitada e 

se possui cercas;f)Se o imóvel foi georreferenciado; se tem CAR; CCIR – 

caso em que deverão ser juntados aos autos.g)O AUTOR deverá, ainda, 

se manifestar especificamente sobre a acusação de fraude contida às fls. 

557/558 e o RÉU sobre a acusação de fraude e conluio condita às fls. 

188/199.Consigno que entendo imprescindível o depoimento pessoal das 

partes nas ações possessórias, e que de fato chama a atenção deste 

juízo a parte autora nunca ter comparecido a nenhum dos atos realizados. 

Ressalto que não encontrei determinação de intimação para depoimento 

pessoal das partes, razão pela qual não pode se falar em confissão 

ficta.Assim, a fim oportunizar que compareçam e relatem o histórico da 

sua alegada posse, e considerando que nenhuma das partes reside em 

Paranatinga/MT, DETERMINO que sejam expedidas cartas precatórias para 

colher o depoimento pessoal das partes, fazendo acompanhar esta 

decisão em sua íntegra, para que falem sobre os pontos acima apontados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 27862 Nr: 856-97.2010.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Fujarra, Maria Solange Cezar Fujarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aecio Fernandes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de expedição de ofício à comarca de Chapada dos 

Guimarães, pois é dever da parte promover a expedição da certidão 

exigida pelo cartório de registro de imóveis da comarca de Paranatinga, 

arcando inclusive, com as custas necessárias.

2. Não havendo solicitações no prazo de cinco dias, remeta-se os autos 

ao arquivo, com as baixas necessárias, vez que não se pode aguardar 

em cartório que a parte cumpra diligências, gerando estoque 

desnecessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 27825 Nr: 819-70.2010.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Paes Gouveia, Espólio de Arnaldo Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergílio de Witt, Tereza Lourdes Garcia Xavier, 

Cristovão Pedriel da Paixão, Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3948/MT, Kelsen Eustáquio da Silva - OAB:9813-B

 Vistos.

 1 - Certifique-se se todas as partes foram intimadas para se manifestar 

sobre o laudo pericial, inclusive o curador especial nomeado para o réu 

VERGÍLIO DE WITT;

2 - INTIMADAS todas as partes e decorrido o prazo para se manifestar 

sobre a perícia, colha-se manifestação Ministerial e, após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 28964 Nr: 1961-12.2010.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Antônio Eckert, Carmem Lucia Luiz da Mota 

Eckert, Odair Eckert, Soeli da Vera Bulow Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira Tomaz, Ilda Chaves Vieira, João da 

Silva Rocha, Evandro Stabile, Antonio Zozival Milfont Sobreira, Claudionor 

Macarini, O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Luiz Foletto - OAB:5282/MT, Realino da Rocha Bastos - 

OAB:5.713/MT, Thales Augusto Caldeira da Rocha Bastos - 

OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT, Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 Vistos.

1. Indefiro o pedido formulado pela parte autora Às fls. 255/258, posto que 

a citação necessita de formalidades sob pena de nulidade.

2. Ressalto que as modalidades de citação, encontram-se descritas no 

artigo 246 do CPC, e o pedido não se enquadra em qualquer das hipóteses 

relacionadas.

3. No entanto, intimo-a para manifestar quanto à citação dos requeridos, 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 83880 Nr: 4191-80.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soeli da Silva, Emerson Cesar Moretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yara Beck Montagner, Antônio Pereira da Silva 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se embargos de declaração opostos por MARIA SOLEI DA SILVA e 

EMERSON CESAR MORETTO, contra a decisão de fls. 61, que extinguiu o 

feito sem resolução do mérito pela ausência de cumprimento da decisão 

de fl. 61.

À fl. 69, foi certificada a intempestividade dos embargos de declaração.

Decido.

Da tempestividade

Conforme destacado na certidão de fl. 69, os embargos de declaração 

são intempestivos, pelo que não devem ser conhecidos.

Desta forma NÃO CONHEÇO do Recurso de Embargos de Declaração, 

ante a sua intempestividade, mantendo a sentença em seus exatos 

termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 83026 Nr: 3777-82.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Regina Zamignani Gemenes, Reinaldo 

Gemenes, Denis Roberto Zamignani, Patricia Zamignani Maluf, Alexandre 

Uebi Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimo a parte autora para manifestar-se com relação ao teor da decisão 

de fl. 874, no prazo de cinco dias.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88481 Nr: 1769-98.2018.811.0044

 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: João Francisco Alves

 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:

 Assim, não havendo questões processuais pendentes de análise, dou o 

feito por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) 

Incapacidade do requerente; 2) Qualidade de segurado; 3) Carência 

necessária para obtenção do benefício. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).DAS PROVAS:Tendo em vista que a demanda versa sobre a 

concessão de benefício previdenciário em razão da incapacidade da parte 

autora, nomeio Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, 

que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia 

médica.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$ 300,00 (trezentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88959 Nr: 1997-73.2018.811.0044

 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: Geraldo Simoes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 17h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 
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testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 69294 Nr: 1374-77.2016.811.0044

 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: José Turíbio de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Fernando Aparecido Baldan - OAB:11.045/A - MT, 

FERNANDO BALDAN NETO - OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ajuizado por JOSÉ 

TURÍBIO DE MOURA, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL- INSS, devidamente qualificados nos autos.

O INSS, às fls. 47/48, apresentou recurso de apelação, contudo, 

oferecendo como acordo o importe de R$58.029,26 (cinquenta e oito mil, 

vinte e nove reais e vinte e seis centavos), bem como a desistência do 

recurso.

À fl. 51, a parte requerente manifestou sua concordância.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Primeiramente, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado 

pelo INSS, uma vez que, o autor concordou com o que foi estabelecido na 

pré-manifestação apresentada à fl. 47.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado na 

pré-manifestação de desistência do recurso de fl. 47, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, observando-se os cálculos lançados às fls. 

48-v e 49.

REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos do artigo 443 e seguintes da 

CNGC.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 85576 Nr: 284-63.2018.811.0044

 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: João Batista Stefanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 17h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86763 Nr: 816-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 18h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88607 Nr: 1836-63.2018.811.0044

 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: Valdivino Siqueira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87933 Nr: 1436-49.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Mota Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.

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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88687 Nr: 1868-68.2018.811.0044

 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: Patrícia de Jesus Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.

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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88839 Nr: 1935-33.2018.811.0044

 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: Ailson de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.

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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89006 Nr: 2031-48.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ortencio Pereira Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.

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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 
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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.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89076 Nr: 2074-82.2018.811.0044

 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: Manoel Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.

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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88957 Nr: 1995-06.2018.811.0044

 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: Sonia Aparecida Barbosa de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 13h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89034 Nr: 2048-84.2018.811.0044

 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: Garcina de Figueiredo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 14h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 1405-29.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica. 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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 
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que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89300 Nr: 2180-44.2018.811.0044

 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: Dionisio Joaquim de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 15h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87753 Nr: 1343-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86758 Nr: 812-97.2018.811.0044

 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: Antonio Nantes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 15h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89040 Nr: 2054-91.2018.811.0044

 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: Vilma dos Santos Alecrim

 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89298 Nr: 2178-74.2018.811.0044

 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: Marcia Rodrigues de Almeida

 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.Levando-se em 
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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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89079 Nr: 2077-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Regina Henrique de Pontes

 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88407 Nr: 1701-51.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 16h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88844 Nr: 1939-70.2018.811.0044

 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: Leonardo dos Santos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 1833-11.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 16h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES
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Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89645 Nr: 2347-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Conceição Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88618 Nr: 1845-25.2018.811.0044

 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: Rosa Boscolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 17h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88842 Nr: 1937-03.2018.811.0044

 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: Lucilene Pereira de Oliveira

 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89299 Nr: 2179-59.2018.811.0044

 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: Waldecy Pires das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 17h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 1604-51.2018.811.0044

 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: Luciano Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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 
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periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88605 Nr: 1834-93.2018.811.0044

 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: Eduardo Figueiredo Pádua Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 18h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86079 Nr: 488-10.2018.811.0044

 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: Eleide André de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 18h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88753 Nr: 1903-28.2018.811.0044

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Steffler

 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89304 Nr: 2184-81.2018.811.0044

 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: Dorvalino Pereira de Jesus

 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

revidenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88749 Nr: 1900-73.2018.811.0044

 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: Rosa Maria 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88258 Nr: 1606-21.2018.811.0044

 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: Marcio Antonio Lima dos Santos

 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88685 Nr: 1866-98.2018.811.0044

 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: Marli Marinho

 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:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87884 Nr: 1406-14.2018.811.0044

 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: Adalto Rodrigues Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.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$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo ao disposto 

no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88479 Nr: 1767-31.2018.811.0044

 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: Odilio Gomes de Souza

 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:

 Assim, não havendo questões processuais pendentes de análise, dou o 

feito por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) 

Incapacidade do requerente; 2) Qualidade de segurado; 3) Carência 

necessária para obtenção do benefício. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).DAS PROVAS:Tendo em vista que a demanda versa sobre a 

concessão de benefício previdenciário em razão da incapacidade da parte 

autora, nomeio Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, 

que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia 

médica.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$ 300,00 (trezentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87287 Nr: 1080-54.2018.811.0044

 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: JRdS, Maria Olanda da Silva

 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:

 Assim, não havendo questões processuais pendentes de análise, dou o 

feito por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) 

Incapacidade do requerente; 2) Qualidade de segurado; 3) Carência 

necessária para obtenção do benefício. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).DAS PROVAS:Tendo em vista que a demanda versa sobre a 

concessão de benefício previdenciário em razão da incapacidade da parte 

autora, nomeio Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, 

que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia 

médica.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$ 300,00 (trezentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia.Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 50103 Nr: 1613-23.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nogueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:16057-MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 AÇÃO PENAL - CÓDIGO Nº 50103

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Designo Audiência em Continuação para o dia 11.09.2019, às 15:00 horas, 

com a finalidade de inquirir as testemunhas Carolaine Vieira Pimentel e 

Maria do Carmo Neto da Silva (endereço fls. 125).

INTIME-SE a defesa e as testemunhas acima.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 68134 Nr: 897-54.2016.811.0044

 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): Thiarlem Abade da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓDIGO Nº 68134

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Tendo em vista que já decorrido o prazo dilatado, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 31347 Nr: 1781-59.2011.811.0044

 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: Airton Perera, Clarice Bee Perera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Tércio Torres de Sá, 

Terezinha Torres de Sá, Zica Amaral de Sá, Jorge Pereira, Alcina Torres 

de Sá, Vicente Amato, Raul Torres de Sá, Carmem Pires Torres de Sá, 

Silvio Torres de Sá, Maria Rita de Sá Perocco, Wagner Ferreira, Eduardo 

de Sá Perocco, Delsa Marques Perocco, Guilherme Loureiro Perocco, 

André de Sá Perocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

I - Quanto ao pedido de busca de endereços das partes requeridas junto 

aos órgãos públicos (INSS, Receita Federal, Banco Central, TSE, etc.), 
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formulado pelo requerente à fl.348, é sabido que cabe à parte requerente 

realizar diligências para localizar os endereços das partes requeridas.

Assim, compete ao credor promover todas as diligências no sentido de 

localizar os requeridos não se justificando que o requerente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar os devedores. A 

intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos 

públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre os 

endereços dos requeridos, deve ser medida excepcional, somente 

realizada após efetiva comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo requerente, o que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido do ‘’item 2’’ (fls. 348) de buscas 

dos endereços das partes requeridas formuladas pelo credor.

II - Tendo em vista a impossibilidade de citação dos requeridos, DEFIRO o 

pedido formulado ao ‘’item 3’’, CITE-OS, via edital com prazo de 20 (vinte) 

dias para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia das partes requeridas no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, volvam-me para nomeação de 

dativo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88647 Nr: 1855-69.2018.811.0044

 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: Delfino Jose Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 17h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 56002 Nr: 1749-49.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 AÇÃO PENAL – CÓD. 63474

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Inquérito Policial para apurar a prática, em tese do crime 

tipificado no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, porte ilegal de arma de fogo de 

uso permitido, ocorrido no dia 02.06.2017, por volta das 09h00min, no 

município de Gaúcha do Norte-MT.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial encampa a hipótese de crime 

impossível, pugnando pelo arquivamento do IP, haja vista a ausência de 

elementos para oferecer a denúncia – justa causa.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Narra o Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições de fls. 20/26 que a 

arma apreendida ao ser submetida a exame de eficiência não foi capaz de 

produzir disparo.

 Desta feita, diante das informações contidas no Laudo de Exame em 

Arma de Fogo e Munições (fls. 20/26) que atestou a ausência de prova da 

materialidade, promovo o ARQUIVAMENTO dos autos, ressalvando a 

possibilidade de desarquivamento, a qualquer momento, ante a existência 

de novas informações, conforme o art. 18 do Código de Processo Penal.

 ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 2037-26.2016.811.0044

 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: Rosimeire Silvino 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:

 SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ) ajuizado por ROSIMEIRE SILVINO DA SILVA, em desfavor 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 97/97v, apresentação de proposta de acordo amigável, pela 

autarquia ré, pugnando por sua homologação.

À fl. 99, a parte requerente manifestou sua concordância.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

97/97-v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos do artigo 443 e seguintes da 

CNGC.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 59932 Nr: 485-60.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Terezinha Kremer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ) ajuizado por NELCI TEREZINHA KREMER, em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 89/90, apresentação de proposta de acordo amigável, pela 

autarquia ré, pugnando por sua homologação.

À fl. 92, a parte requerente manifestou sua concordância.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.
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Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

89/90, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

REQUISITE-SE o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos do artigo 443 e seguintes da 

CNGC.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87862 Nr: 1393-15.2018.811.0044

 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: Marieta Gomes da Silva Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89301 Nr: 2181-29.2018.811.0044

 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: Valdevino Amancio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 13h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 1111-74.2018.811.0044

 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: Moncas Cardozo 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:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 14h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88508 Nr: 1780-30.2018.811.0044

 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: Josefa Maria Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 15h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86682 Nr: 757-49.2018.811.0044

 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: Joelita da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 15h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes
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 Cod. Proc.: 89038 Nr: 2052-24.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 15h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87165 Nr: 1035-50.2018.811.0044

 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: Geneci Concatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 15h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89204 Nr: 2131-03.2018.811.0044

 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: Creuza Gomes Ribeiro de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 14h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88997 Nr: 2023-71.2018.811.0044

 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: João Marques David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 14h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89254 Nr: 2165-75.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 16h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86820 Nr: 856-19.2018.811.0044

 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: Creusa Afonso Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 16h00min.
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 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86226 Nr: 530-59.2018.811.0044

 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: Almira Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 16h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88555 Nr: 1806-28.2018.811.0044

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86825 Nr: 861-41.2018.811.0044

 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: Agenora Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 17h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço 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, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54552 Nr: 642-67.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Leon 

Bordest - OAB:9.531/MT

 Impulsiono este feito a fim de intimar a parte requerida para comparecer 

nesta secretaria a fim de assinar e retirar documentos, no prazo de 05 

dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20880 Nr: 2336-18.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidraulica Exata Ltda, Anderson Willy Fengler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de supensoa dos autos deferido as fls. 

70. diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora, no prazo 

de 05 idas, informar sobre o cumprimento de pactuado, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22437 Nr: 1215-18.2008.811.0044

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benevídio Solidade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensao dos autos deferido. Dianrte 

disso, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para dar o prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85331 Nr: 160-80.2018.811.0044

 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: Olicio Carvalho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 
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de Olicio Carvalho de Moraes, no valor de um salário mínimo mensal, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento administrativo. Em 

relação às prestações em atraso, incidirão correção monetária e juros de 

mora de 1 % (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súm. 204 STJ). 

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Art. 85, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 

(mil) salários mínimos.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64517 Nr: 2581-48.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia da parte autora certificada à fl. 70, INTIME-A para, 

querendo, em 05 dias, manifestar interesse no prosseguimento da lide, 

sob pena de extinção e revogação da liminar de fls. 39/41.

Persistindo a inércia, certifique-se e, após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59488 Nr: 278-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haille Leal, Evanilde Cândida Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrilino Bertan, Inês Bernadette Muller Bertan, 

Dalci Fornari, Ibraina Fornari, Ignes Pazinato, Ledi João Passinato, Sandra 

Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Eliane Terezinha Passinato dos 

Santos, Olavo Pedro Passinato, Isolda Sohafer Passinato, Ledo José 

Passinato, Paulinho José Passinato, Paulo Leoncio Amorim dos Santos, 

Cristina de Fátima Passinato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, querendo, manifestar-se sobre o ofício de fls. 

93/93-v, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76502 Nr: 565-53.2017.811.0044

 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: Marinho Albino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva, Juarez Costa Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/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.: 83277 Nr: 3896-43.2017.811.0044

 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: Avanildo Batista Filho, Dalci Teresinha Schaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanildo Batista Dias, Abadia Aparecida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - OAB:, Carine 

Minuzi - OAB:14.631/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 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85534 Nr: 264-72.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Silva Magalhães, Maria Gloria dos Santos 

Ribeiro Ferreira

 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:

 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.: 88559 Nr: 1810-65.2018.811.0044

 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: Elianeide Pereira de Miranda

 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 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.: 82572 Nr: 3596-81.2017.811.0044

 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: Eva Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administração Pública, Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-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 sobre a certidão retro, bem como requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 356-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Jose Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:212500, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 DECISÃO

Agropecuária Rio da Areia Ltda ajuizou AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO 

em face de José Edgar Pereira, para que seja garantida na posse da 

fazenda denominada Cachoeira Alta e Boa Vista, localizada nesta 

comarca.

Alegou que desde meados de janeiro do corrente ano, o réu, juntamente 

com outras pessoas desconhecidas, vem tentando invadir área possuída 

pela autora, com base em medida liminar obtida na Ação de Reintegração 

de Posse nº 2208-66.2005.811.0044 (Código 15906), em trâmite na 1ª 

Vara desta comarca.

 Requereu a concessão de liminar para que seja segurada da turbação 

iminente do imóvel, além da cominação de multa no caso de consumação e 

violação do preceito. (fls. 4-20)

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 21-352.

É o relatório.

DECIDO.

Sem adentrar no mérito da causa passo à análise da existência de 

conexão entre demandas, por se tratar de questão prejudicial.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 55 do NCPC, reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir.

Por sua vez, determina o § 1º do mesmo artigo que os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado.

E ainda serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (§ 3º do 

art. 55 do NCPC).

Pois bem, no caso em tela, verifico que o objeto da presente demanda é a 

manutenção de posse sobre as fazendas Cachoeira Alta e Boa Vista, 

localizadas nesta Comarca.

A causa de pedir é a invasão das áreas acima citadas supostamente 

praticada pelo ora réu, Sr. José Edgar Pereira, com base em medida liminar 

obtida na Ação de Reintegração de Posse nº 2208-66.2005.811.0044 

(Código 15906), em trâmite na 1ª Vara desta comarca, na qual figura como 

autor.

 Em análise da petição inicial (fl. 44) e da certidão e auto lançados em 

cumprimento ao mandado de reintegração de posse expedido na ação 

possessória em trâmite na 1ª Vara (fl. 300-301), observo claramente que 

o objeto daquela demanda também envolve a fazenda Boa Vista.

Aliás, diferentemente do que alegou a parte autora na inicial, a decisão 

liminar naqueles autos fora cumprida no mês de dezembro de 2015, e não 

em 2007, estando ainda pendente de julgamento.

Nesse cenário, fica evidente a existência de conexão entre estes autos e 

a Ação de Reintegração de Posse nº 2208-66.2005.811.0044 (Código 

15906), em trâmite na 1ª Vara desta comarca.

E como aquela demanda foi distribuída em data anterior, a reunião deve 

ocorrer naquele juízo, em razão da prevenção, nos termos dos arts. 58 e 

59 do NCPC.

Destarte, considerando a conexão entre as ações, e a fim de evitar o 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididas separadamente, impõe-se a remessa dos autos ao juízo da 1ª 

Vara desta Comarca.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 55, § 1º, e 58 do NCPC, 

declino, de ofício, da competência para o julgamento da causa e determino 

a remessa dos autos à 1ª Vara desta Comarca, compensando-se a 

distribuição oportunamente.

 P.I.

 Paranatinga/MT, 21 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000701-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. C. (ADVOGADO(A))

T. B. C. (ADVOGADO(A))

D. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após o efetivo 

cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações de praxe. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

(REQUERENTE)

JULIANA GADOMSKI CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após o efetivo 

cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações de praxe. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88202 Nr: 154-39.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO SOBREIRO DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

18.10.2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala multidisciplinar deste 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 93374 Nr: 3677-59.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  e m  A g r a v o  d e 

Petição->Agravos->Recursos Trabalhistas->Recursos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MAURICIO 

FERREIRA DE SOUZA, EMERSON NUNES FREITAS, VILAMIR JOSE LONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar os advogado(a) da parte agravante da decisão a 

seguir trasncrita: Ciente do recurso interposto. Quanto ao pleito formulado, 

saliento que no direito brasileiro não há qualquer argumentação jurídica 

plausível para pedido de reconsideração, isto é, não estando satisfeito 

com a decisão deste Magistrado, o autor deverá manejar recurso cabível, 

no prazo legal, tal como fez ao interpor recurso de agravo de instrumento, 

conforme se observa das fls. 5- 12. Desta feita, fica mantida a decisão 

combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Remetam-se 

imediatamente, os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80277 Nr: 2634-58.2016.811.0023

 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: ANA PAULA CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a procuradora da parte Autora para dar 

andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72463 Nr: 1300-23.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENA RIBEIRO MEDEIROS, NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPILAR BERTINETTI LDTA - 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI TAVARES 

BERTINETTI - OAB:MT 15045-A

 As partes são capazes, estão devidamente representadas, estando, 

portanto, saneado o feito.Defiro a produção das seguintes provas: (i) 

Prova testemunhal consistente no depoimento pessoal dos requeridos e 

testemunhas, devendo ser observadas as regras inseridas nos artigos 

357, 450 e 451 do CPC;(ii) Prova Documental, desde que presentes os 

requisitos dispostos no artigo 434 e seguintes do CPC. Caso uma das 

partes junte quaisquer documentos, a outra será intimada a se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o artigo 437 do CPC.(iii) No 

tocante à realização de eventual prova pericial, esta será analisada após 

as partes indicarem os fundamentos que demonstrem a sua necessidade 

e pertinência, devidamente acompanhada dos quesitos, em respeito às 

regras inseridas no artigo 464 e ss do CPC.Diante do exposto, 

determino:Intimem-se as partes para indicarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 10 (dez) dias. Considerando que há interesse de 

menor, vistas ao MPE.Após, o decurso de prazo certifique-se e voltem 

conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34709 Nr: 1045-12.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Cumpram-se as determinações de fl. 1060 em sua integralidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83887 Nr: 1472-91.2017.811.0023

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOROCKOSKI CONSTRUCAO LTDA - EPP, JOSE 

APOLINARIO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAMIR JOSE LONGO, MAURICIO FERREIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JUNIOR - 

OAB:8674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621

 Posto isso, julgo procedente o pedido e CONCEDO A ORDEM 

DECLARANDO A INVALIDAÇÃO DO ATO COATOR DE ANULAÇÃO DO 

CERTAME Nº04/2016, RESTABELECENDO A SUA CONTINUIDADE 

IMEDIATA, DEVENDO A AUTORIDADE COATORA PROMOVER OS DEMAIS 

ATOS ADMINISTRATIVOS A PARTIR DO ATO DE ANULAÇÃO DA 

LICITAÇÃO, DANDO SEGUIMENTO AO CERTAME, SOB PENA DE 

EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA;CONCEDO LIMINARMENTE, DIANTE 

DA EVIDENTE CONFIGURAÇÃO DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN 

MORA, DIANTE DOS VALORES E INTERESSES ENVOLVIDOS, PARA 

SUSPENDER TODA E QUALQUER LICITAÇÃO ENVOLVENDO O MESMO 

OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº04/2016, QUE ESTEJA EM 

ANDAMENTO OU QUE JÁ ESTEJA TERMINADA, SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA DE R$10.000,00, ATÉ O LIMITE DE R$500.000,00, CONSIDERANDO 

OS VALORES ENVOLVIDOS NA LICITAÇÃO;Por fim, julgo extinto o feito, 

com resolução de com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Deixo de condenar os impetrados nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos 

termos das Súmulas 512 do STF, 105 do STJ; c/c art. 25, da lei 

12.016/2009.Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio 

TJMT (reexame necessário), nos termos do art. 14, § 1º, da lei 

12.016/2009 e 496, inciso I, do CPC, com as baixas e anotações 

necessárias.Expeça-se mandado de intimação com URGÊNCIA aos 

Impetrados, para intimação pessoal da presente decisão.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-23.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DAUFEMBACH (EXEQUENTE)

IGOR NEVES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

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. 1000001-23.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: ALVARO DAUFEMBACH Endereço: RUA DO 

COMÉRCIO, 156, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE FERREIRA JUNIOR Endereço: 

ROD TRANSGARIMPEIRA, 641, BR163 KM 1185 (HOTEL BRASIL) - 

MORAES DE ALMEIDA, CENTRO, ITAITUBA - PA - CEP: 68189-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que 

manifeste no prazo legal de 5 (cinco) dias quanto ao determinado no 

despacho. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 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; 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 
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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. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 9 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: 1000243-45.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUCELIA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO 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. 

1000243-45.2018.8.11.0023 Valor da causa: $190.94 POLO ATIVO: Nome: 

LUCELIA CARDOSO DE SOUZA Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 

51, Alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

ITAÚ CONCEIÇÃO, n 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 

100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 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, 9 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: 1000243-45.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUCELIA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO 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. 

1000243-45.2018.8.11.0023 Valor da causa: $190.94 POLO ATIVO: Nome: 

LUCELIA CARDOSO DE SOUZA Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 

51, Alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

ITAÚ CONCEIÇÃO, n 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 

100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 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, 9 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 
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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: 1000252-07.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CAMARGO RODRIGUES (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000252-07.2018.8.11.0023 Valor da causa: $96.90 POLO ATIVO: Nome: 

RONI CAMARGO RODRIGUES Endereço: Avenida Governador Júlio 

Campos, 727, 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, 9 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000811-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ITELMAR CARLOS TOME (AUTOR(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10 horas, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, 

n. 2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001169-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

GELZA MARIA RAMOS (AUTOR(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10h08, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001176-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DA PENHA MARCIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10:16, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA (ADVOGADO(A))

MARINA ALEXANDRINA BISPO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10:25, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001171-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO MANFRIN (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10:32, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10:40, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 
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2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001216-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ONOFRE (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11:24, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11:00, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001420-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGITO MATIAS MENDES (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10:36 no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000961-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

12:08 no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000686-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

CICERA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

12:48 no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000677-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

12 horas no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, 

n. 2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000567-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARTINS VILA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10h48 no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000857-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

REGINALDO RYSDYK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

10h56, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001005-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TAVARES MOREIRA (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11h04, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001007-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

HELENA BATISTA SIQUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11h12, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001178-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDOMIRO GOMES DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11h20, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001310-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILZA SILVA HILARIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11h28, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA SANTIAGO (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11h36, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001142-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DA SILVA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11h44, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000999-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

MARIA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11h48, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001210-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVA SOUZA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

11h52, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

GEOBEDISON RODRIGUES JUSTINIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

12h12, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NICODEMO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

12h24, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000962-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

MARISA MACHADO CANTAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia foi agendada para o dia 25/10/2018 às 

12h36, no Fórum de Pontes e Lacerda/MT, situado na Avenida Paraná, n. 

2598, bairro São José, nesta cidade. Pontes e Lacerda/MT, 09/10/2018. 

Ligia Magna Silva e Machado Analista Judiciário - assinado 

eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002347-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

VIDELGI NUNES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDOVAL NUNES MOREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Nomeio inventariante, sob compromisso, o requerente, o qual, no 

prazo de 20 (vinte) dias, deverá apresentar as primeiras declarações. 

Intime-se o Ministério Público Estadual. Com as primeiras declarações, e 

representados todos os herdeiros, ou citados, à Fazenda Nacional, 

Estadual e Municipal para se manifestarem. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO (ADVOGADO(A))

ORLANDO MIOTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DOS REIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - 025.871.623-19 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido abro vista a parte autora para manifestação. Pontes e 

Lacerda/MT, 09 de outubro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR FERNANDES (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05.12.2018, às 

16h00, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157924 Nr: 11796-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA RAYANE 

CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 4568-91.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Krause & Cia Ltda - Me, Celi Romana 

Campos Krause, Luiz Fernando Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6222 Nr: 2154-09.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. de Carvalho -ME, Maisa Barbosa de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Intime-se por edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59037 Nr: 4603-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados, Jair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução promovida pelo Estado de Mato Grosso em face de 

J. Santos Claçados e outro., fundada em CDA.

Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível de R$46271,58.

 Devidamente citado, os executado não efetuaram o pagamento, não 

sendo encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum .

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 15 de março de 1999 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada 

pelo exequente que permeneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

APELAÇAO CÍVEL - EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇAO INTERCORRENTE RECONHECIDA - 

PARALISAÇAO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO ANOS ININTERRUPTOS 

E SEM QUALQUER MANIFESTAÇAO DO CREDOR - PRAZO 

PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS - 

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

 (904 MS 2012.000904-3, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de 

Julgamento: 20/03/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2012)

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Cambial – Cédula rural pignoratícia – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 543 de 750



Prazo prescricional que é de três anos – Artigo 60 do Decreto-lei 167/67 – 

Prescrição intercorrente reconhecida – Extinção do processo decretada – 

Artigo 268, IV, do Código de Processo Civil – Recurso provido para esse 

fim. (Agravo de Instrumento n. 7.088.563-5 - Franca – TJSP 23ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Rizzatto Nunes – 22.11.06 - V.U. - Voto n. 6188)

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art.219, §5º do CPC.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, 

IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com 

fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil c/c art.40, §§4º 

e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6222 Nr: 2154-09.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. de Carvalho -ME, Maisa Barbosa de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 S E N T E N Ç A

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida por ente da Federação, nos 

moldes da Lei 6830/80, lastreada em CDA – Certidão de Dívida Ativa, 

regularmente constituída.

Devidamente citado, o executado deixou de efetuar o pagamento.

O exequente, instado a se manifestar, pugnou pela tentativa de bloqueio 

de numerário, através de penhora on line, que restou inexitosa.

Instado a se manifestar indicando bens à penhora, pugnou pela 

suspensão do processo, na forma do art.40 da LEF.

 Transcorrido o prazo, intimado pessoalmente para cumprir a diligência, 

indicando bens à penhora, deixou de cumprir com a diligência que lhe 

incumbia, requerente, novamente a suspensão dos autos.

É o breve Relatório. Passo a decidir.

Conforme cediço, em pacífica jurisprudência a seguir colacionada, cabe 

ao exequente o dever de indicar bens à penhora e não transferir ao Poder 

Judiciário tal mister em localizar bens penhoráveis.

 Ademais, não é o Poder Judiciário órgão consultivo do Poder Executivo, 

para fazer consultas e pesquisas visando atender o desejo da Fazenda 

Pública, que se queda inerte, aguardando que o Poder Judiciário 

impulsione o processo e execute a dívida em seu favor.

Aliás, não se pode olvidar que a Fazenda Pública não só pode como deve 

diligenciar para localização de bens passíveis de penhora, tendo livre 

acesso aos bancos de dados de veículos, semoventes, cotas de 

sociedades comerciais, imóveis e etc, bastando, para isso, requerer 

informações aos órgãos do DETRAN, INDEA, Junta Comercial e Cartório de 

Registro de Imóveis, dentre outros inúmeros meios disponíveis a qualquer 

cidadão, quanto mais ao Poder Público.

 Ressalta-se, ainda que, em se tratando de execução fiscal estadual, mais 

fácil é para a Fazenda Pública, a realização de consulta sobre veículos, 

vez que o DETRAN é órgão estadual submetido ao fisco, causando 

espanto a inércia do exequente em consultar seus próprios órgãos.

Transferir tais diligências ao Poder Judiciário, sem empreender qualquer 

medida acima exemplificada, se afigura temerária, pois não só assoberba 

o Poder Judiciário, como também o transforma em órgão subordinado ao 

Fisco, em detrimento da sua imprescindível INDEPENDÊNCIA e 

IMPARCIALIDADE em detrimento do executado.

Ressalta-se jurisprudência neste sentido:

 Processual civil. Execução fiscal. BACENJUD. RENAJUD. Tentativas 

infrutíferas. Art. 185-A do CTN. Indicação de bens passíveis de penhora. 

Impossibilidade de aplicação, no caso. Ônus do credor. Ausência de 

demonstração do exaurimento de diligências. Precedentes. Agravo 

inominado improvido. 1. Agravo Inominado que indeferiu o pedido 

formulado pela agravante, em relação à intimação da executada para 

indicar bens à penhora. 2. Admite-se, excepcionalmente, a requisição 

regular da autoridade judiciária no interesse da justiça, para localização de 

bens passíveis de penhora, se provado, pelo exequente, que envidou 

todos os esforços no sentido de localização de bens penhoráveis, bem 

como que foram frustradas as tentativas de localizá-los por meios 

próprios, hipótese não refletida nos autos. 3. Não é função do Judiciário a 

satisfação do interesse do credor na execução fiscal, não podendo 

substituir-lhe determinando, desde logo, providência que a este competia. 

Com efeito, entendo que cabe ao exequente indicar os bens do executado 

que poderão ser constritos com o objetivo de satisfazer o crédito. Dessa 

forma, não cabe ao Poder Judiciário, sabidamente de recursos humanos e 

financeiros limitados, assumir atribuições que cabem ao credor. 4. Apesar 

de assistir ao credor o direito de ver satisfeito o seu crédito, só se deve 

deferir a medida prevista no art. 185-A em hipóteses especiais. Constitui 

ônus do exequente, envidar os esforços necessários à localização de 

bens do executado, tais como o envio de requerimentos aos cartórios de 

Registro de Imóveis, ao Departamento de Trânsito, etc, o que, in casu, não 

restou demonstrado. 5. Precedentes. Agravo inominado improvido.

(TRF-5 - AG: 1050702014405999901, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Quarta Turma, Data de Publicação: 29/05/2014) (g.n.)

 Por derradeiro, no que tange ao pedido de expedição de ofício eletrônico 

ao Sistema INFOJUD da Receita Federal, encontra-se consolidada a 

jurisprudência no sentido de que ao Juízo não cabe substituir-se à parte 

nas diligências que lhe competem para localização do devedor e de bens 

para penhora, salvo se provada o esgotamento razoável das tentativas 

neste sentido.

 No caso dos autos, sem promover qualquer tentativa de localização em 

cadastros existentes em órgãos públicos, acessíveis ao credor, o que 

pretende o exequente é que se requisite diretamente o fornecimento de 

endereço e de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD.

 Todavia, tal pretensão, que inclusive implica em quebra de sigilo fiscal, 

porquanto as informações de bens se dão pelo envio de cópias das 

declarações apresentadas pelo contribuinte, não encontra respaldo na 

jurisprudência, também se mostrando extremamente temerária, sem 

justificativa razoável.

Desta forma, a inércia do exequente em indicar bens à penhora, mesmo 

após cientificado PESSOALMENTE para cumprir tal diligência, não pode 

passar in albis, logo a extinção do feito, por força do art.485, III do CPC é 

medida que se impõe.

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;

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC DE 

2015 - ABANDONO DE CAUSA - CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL 

REALIZADA. Na forma do art. 485, III, CPC/2015, será extinto o processo, 

sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por abandono de 

causa, imprescindível que se cumpra a exigência de intimação pessoal da 

parte para que supra a falta.

(TJ-MG - AC: 10188150031766001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de 

Julgamento: 07/08/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/08/2017)

ISSO POSTO,

 JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art.485, III do CPC.

PRI. Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59642 Nr: 5204-57.2010.811.0013

 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: espolio de Clineu Bittencourt Dias, Dalva do Rosário 

Garcia Bittencourt, Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota - 

OAB:11343-B/MT, MARCO AURELIO PAIVA - OAB:OAB/MT19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PAIVA - 

OAB:OAB/MT19137
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 Diante da paralisação injustificada dos presentes autos denotando desídia 

do inventariante para proceder com seu munus, desconstituo e nomeio 

como invenatriante dativo IBEC - BRASIL que deverá ser contatdo através 

do e-mail: contato@ibecbrasil.com.br, oportunidade em que informará o 

nome e dado de qualificação do profissional que ficará com encargo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 4568-91.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Krause & Cia Ltda - Me, Celi Romana 

Campos Krause, Luiz Fernando Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Suspenda-se na forma do art.40 da LEF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59037 Nr: 4603-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados, Jair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Diante da inexistência de bens penhoráveis, SUSPENDA-SE o feito nos 

termos do art.40 da LEF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6222 Nr: 2154-09.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. de Carvalho -ME, Maisa Barbosa de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Ao exequente para dar andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6222 Nr: 2154-09.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. de Carvalho -ME, Maisa Barbosa de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27691 Nr: 2681-48.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginatto & Melhorança Ltda, Aldori Miguel 

Reginatto, Marinez Guerino Melhorança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Maria Pereira dos 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59037 Nr: 4603-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados, Jair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6222 Nr: 2154-09.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.B. de Carvalho -ME, Maisa Barbosa de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Intime-se o executado para que, querendo, promova embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4399-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, 

Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, Victor Augusto Saldanha Birtche, 

Ivana Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 42133 Nr: 4439-91.2007.811.0013

 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 CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

Carla Fabiana Evers Brusamolin - OAB:OAB/PR 25.948, Fernanda 

Portugal Vallim - OAB:OAB/PR 44.599, Thais Portugal Zaitter - 

OAB:OAB/PR 36.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686-A

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31309 Nr: 4729-77.2005.811.0013

 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: Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Newton de Freitas 
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Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 4833-69.2005.811.0013

 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: Leuzy Dias Pompermayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, karla karolina Aparecida dias Pompermayer - 

OAB:15965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Cumpra-se fls.1252.

Intime-se o executado para que efetue o pagamento da parte 

incontroversa em 05 dias, devendo, ainda, depositar os honorários 

pericias, em 05 dias, após a apresentação pelo Sr. Perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 665-14.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida do Nascimento Pinheiro Gonçalves, 

Jose Augusto Pinheiro Gonçalves, Maria Aparecida do Nascimento 

Pinheiro Gonçalves, Jessica Pinheiro Gonçalves, Rosana Cristina Pinheiro 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ace Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abílio Diamantino Francisco 

Bogado - OAB:145.430-SP

 Aguarde-se manifestação por 15 das, após, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48389 Nr: 5019-87.2008.811.0013

 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: Dilma Antonia Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9. 721 - A/MT

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais.

Expeça-se o necessário.

Oficie-se à OAB/MT parabenizando o excelente serviço prestado pelo 

Exmo. Sr. Presidente da Subseção de Pontes e Lacerda que mediante sua 

intervenção, com sua competência e urbanidade, solucionou o impasse 

existente entre os nobres causídicos atuantes nesta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84612 Nr: 2133-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Danilo de 

Amo Arantes, Aderbal Luiz Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Dias Prado - 

OAB:SP/236.505

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 22773 Nr: 2122-28.2004.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central de Abastecimento e Vendas das 

Assoc. Trab.Unidos MT., NATALIA C. SHICHINOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Weder Lacerda da Silva - OAB:18773/MT

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 4227-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida Faria Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, José Dárcio de Andrade 

Rudner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes.

Intime-se o perito para que apresente honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 920-98.2013.811.0013

 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: Edson Batista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Angeli Junior, Juliana Arrais da Rocha 

Colombo, Helio Antonio Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 5772-68.2013.811.0013

 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: Carlos Antonio Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Homologo os cálculos de fls.250, deixo de condenar ao pagamento de 
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multa de 10%, diante da dúvida justificável existente acerca do valor 

remanescente.

Intime-se o executado para pagamento do valor apotnado às fls.250, em 

15 dias, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99588 Nr: 1873-91.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Lopes Santos - 

OAB:0

 Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109628 Nr: 5988-58.2015.811.0013

 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: Wilson Piovezan, ANA MARIA STABILLE PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA GARCIA BEZERRA, Mileni Garcia Gil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha Bezerra 

- OAB:7.709 -B

 Defiro o requerido.

Intime-se para cumprimento da sentença, sob pena de aplicação de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40190 Nr: 2491-17.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EARI-m, JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO REZENDE - OAB:11847, 

Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelton Borges Junior - 

OAB:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

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, MARCO AURELIO PAIVA - OAB:OAB/MT19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia A de M . Navarro - 

OAB:, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - OAB:6606, 

MARCO AURELIO PAIVA - OAB:19137

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59642 Nr: 5204-57.2010.811.0013

 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: espolio de Clineu Bittencourt Dias, Dalva do Rosário 

Garcia Bittencourt, Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota - 

OAB:11343-B/MT, MARCO AURELIO PAIVA - OAB:OAB/MT19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PAIVA - 

OAB:OAB/MT19137

 Vistos.

Dê-se vistas aos herdeiros quanto as primeiras declarações apresentada 

pelo inventariante.

Após, retornem os autos conclusos para realização de busca de contas 

bancárias pelo sistema BACENJUD.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90382 Nr: 2101-03.2014.811.0013

 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: LCSdS, Simone Maia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:OAB/MT13095 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92690 Nr: 3995-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanete Rocha de Amarães Dutra

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64638 Nr: 680-46.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato Francisco da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de DEODATO FRANCISCO DA CRUZ, alegando em 

apertada síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

Foi determinada a realização de cálculo pelo contador judicial.

Cálculos pelo contador judicial às fls. 102/103, sendo que as partes se 

manifestaram.

É o relatório. Decido.

Narra o impugnante que houve excesso em razão de correção monetária.

A alegação de que há discrepância de valores em razão do método de 

aplicação da correção monetária não merece vigorar.

Da análise dos cálculos apresentados pelo contador judicial, verifico que 

foi determinada a aplicação de correção monetária conforme índice 

previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, o que foi aplicado pelo 

exequente e pelo contador judicial de maneira correta, sendo que a deste 

encontra-se atualizada e ainda em consonância com o entendimento dos 

tribunais regionais federais, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ATESTA INCAPACIDADE PELA MESMA DOENÇA DIAGNOSTICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO 

MANUALDE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃOMANTIDA. 1. A prova dos autos consigna incapacidade anterior 

à perda da qualidade de segurado, uma vez que a parte autora obteve seu 

benefício administrativamente pela mesma doença que foi diagnosticada 

pelo médico perito. Continuidade da moléstia incapacitante. 

Restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação. 2. Em 

relação aos honorários periciais, deve prevalecer o valor fixado pelo juiz a 

quo, uma vez que possível a fixação fora dos limites estabelecidos, nos 

termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução CJF nº 541/2007 

(atualmente, Resolução CJF 305/2014, art. 28, parágrafo único). 3. Sobre 

os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de 

correção monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se 

os percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos em período concomitante. 4. Apelação do INSS parcialmente 

provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00395937020104019199 (TRF-1) 

- Data de publicação: 15/09/2015).

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de fls. 102/103.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89684 Nr: 1481-88.2014.811.0013

 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: Lucirias Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91021 Nr: 2622-45.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Alves de Anhaia, Maria de Lourdes Deodato da 

Silva, Lucimar Alves de Anhaia, Helena Juremeira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Éder 

Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor e ao perito judicial para que se manifestem acerca 

da petição de fls. 594/595 apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 5365-72.2007.811.0013

 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: Sebastião Limirio Marçal, Maria Luzia Marçal, Limirio 

Marçal, Ivone Limiria da Silva, Ozana Limíria Marçal, Valdeci Claudio da 

Silva, Valdeci Pereira da Fé, Valdivina Limíria da Fé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao apelado para que apresente contrarrazões recursais no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62200 Nr: 2540-19.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Macedo de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de seis meses.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53446 Nr: 4512-92.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de seis meses.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61590 Nr: 1931-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela de Oliveira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81491 Nr: 3661-48.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAURI ALVES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Banco 

do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Luciano Joanucci Motti - OAB:7832, Rodrigo Sampaio 

de Siqueira - OAB:9259/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao Embargado para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 7494 Nr: 802-79.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Maciel da Silva, Manoel Paulino de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140.055

 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.: 47688 Nr: 4372-92.2008.811.0013

 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: HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Pedro Roberto Romão - OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63106 Nr: 3448-76.2011.811.0013

 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: Sebastião Bolognani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração de fls. 154/158 para analisar os 

pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 2616-09.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocemiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 269, 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, calculado na forma do 

art. 61 da Lei 8.213/1991. 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). 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. 475, § 2º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 19508 Nr: 3364-56.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cevag - Cereais Vale do Guaporé Ltda, Jonas 

Gonçalves Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

 Ao executado para que comprove que vem cumprindo com o 

parcelamento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87494 Nr: 5198-45.2013.811.0013

 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: Alethea Assunção Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Donizete 

Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas às partes.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63400 Nr: 3740-61.2011.811.0013

 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: Paulo Ferreira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-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, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez a partir da data do 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), 

observando 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 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.: 2539 Nr: 2563-43.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo de Faria, Dário Faria Júnior, João Bento 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 Vistos.

Diante da manifestação de fls. 462/464, defiro o pedido de 

desarquivamento.

Intime-se o exequente para que dê andamento ao feito indicado bens à 

penhora no prazo de dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94430 Nr: 5302-03.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

97/100, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51076 Nr: 2348-57.2009.811.0013

 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: Juracino Gonçalves Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Julio Bento Junior - 

OAB:8825-E, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, Luiz 

Augusto Pires Cezário- Prédio da IMEJ, Sala 06 - OAB:2090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, Milton Martins Mello - OAB:3811/MT

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59037 Nr: 4603-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados, Jair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Nomeio a UNEMAT para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83132 Nr: 515-62.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza de Carvalho Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fls. 166, verso, intime-se o patrono do autor 

para que, no prazo de dez dias, informe se ou autor faleceu e, caso 

positivo, promova em trinta dias a habilitação dos herdeiros.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84130 Nr: 1596-46.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Gilson de Oliveira Lima - Me, Francisco 

Gilson de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que já realizado anteriormente e restou 

infrutífero, não demonstrando o exequente qualquer modificação no 

quadro fático.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).
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Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80635 Nr: 2760-80.2012.811.0013

 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): Luiz Carlos Dan - ME., Luiz Carlos Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83098 Nr: 479-20.2013.811.0013

 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): Auto Posto Pratense Ltda, CLÉSIO CÉSAR 

SILVA TEODORO, NELI NUNES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

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.: 80120 Nr: 2176-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inga Import Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dino Costacurta - 

OAB:16627/PR, STEFANI TIEMI PIRES NOZIMOTO - OAB:66628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução promovida por Inga Import Ltda. em face de 

Guaiapó Eletrodomésticos Ltda. fundada em duplicatas.

 Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível, representada pelo incluso título de crédito.

 O requerido foi citado, permanecendo os autos no arquivo desde 2012, 

durante quase 6 anos.

Requerimento de desarquivamento por parte do exequente que pugna pela 

suspensão do feito.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum.

Verifica-se, no presente caso, que o processo foi protocolado neste Juízo 

em junho de 20120 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo 

exequente que permaneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Insta salientar que o processo permaneceu em ARQUIVO, sem que 

nenhuma medida pelo exequente tenha sido adotada, tempo mais do que 

suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art. 219, §5º do CPC.

ISSO POSTO, Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente, com fundamento no art.40, §§4º e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 4091-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Moreira Martins, Espólio de Eleuses 

José da Silva Onça, Jandira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao Excepto para que se manifeste no prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45749 Nr: 2390-43.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur -Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Nobre Seguradora do Brasil S/A, Meire Lopes 

de Souza, Bertin Ltda, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL 

DE SOUZA, Francisco Araujo Valadares, Lohrayne de Paula Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205, 

Gilmar Antonio do Prado Junior - OAB:10709/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:121377/SP, CÉLIA MARIA DOS SANTOS TONHÁ ALVES - 

OAB:5.278-B, Luciana Zamproni - OAB:OAB-RO 2062, Lucineide 

Maria de Almeida Albuquerque - OAB:72973, PEDRO MOACYR 

PINTO JUNIOR - OAB:7585/MT, Ricardo Batista Blasi - OAB:12249/MT

 Vistos.

Certifique-se o cartório o decurso de prazo para manifestação pelo perito 

de fls. 807.

Após, venham conclusos para nomeação de novo perito.

Intimem-se ainda as partes para que, no prazo de cinco dias, 

manifestem-se acerca da manutenção do interessa da produção de prova 

pericial e, caso haja, que indiquem perito apto a atuar no feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87615 Nr: 5312-81.2013.811.0013

 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): NE Machado ME, Nelson Evangelista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Dafini de Paula Saga Gomes - 

OAB:17023

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 4568-91.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Krause & Cia Ltda - Me, Celi Romana 

Campos Krause, Luiz Fernando Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Nomeio a UNEMAT para contrarrazoes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81390 Nr: 3582-69.2012.811.0013

 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: Zilda Júlia Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osmar Julio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 30 dias.

Após, voltem conclusos;.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 15053 Nr: 1772-11.2002.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63679 Nr: 4019-47.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-s v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 7767 Nr: 1018-40.2000.811.0013

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdN

 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.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

 II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45487 Nr: 2122-86.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Duarte do Valle, Maria da Gloria Nogueira do 

Vale.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Kovara Sarolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO KOVARA SAROLLI, Cpf: 

73877140963, Rg: 12707037, brasileiro(a), casado(a), engenheiro 

agrônomo/empreendedor rural. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE REQUERIDA DA SENTENÇA.

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, expeça-se edital.
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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, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59037 Nr: 4603-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados, Jair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151458 Nr: 8631-18.2017.811.0013

 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): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:OAB/MT19476

 Ao requerente para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156848 Nr: 11240-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO DE SOUSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERPONTES - COOPERATIVA DE 

MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA, ANTONIO JOSÉ 

SANTOS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson donizeth de Freitas 

Faria - OAB:OAB/MT. 4.202

 Julgo extinto em razão da desistência. PRI. Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 1550-52.2016.811.0013

 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: Rosangela Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:OAB/MT 20988-A

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138464 Nr: 3053-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:16642-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ZORZAN ALVES - 

OAB:71424

 Devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homengens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146520 Nr: 6412-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Henrique Coelho de Paula, 

João Paulo Frison de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde J. Melo Silva - 

OAB:8228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592

 Intime-se por telefone, com urgência, para que se manifeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142616 Nr: 4693-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142796 Nr: 4785-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THAYLA VITORIA SOUZA FRANCISCO, Fernanda 

Cavalcante de Souza, Valdenir Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação nova integração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Inglez da Silva - 

OAB:69.711-PR, André de A. Siqueira - OAB:39.549/PR, Gabriel S. 

Albertti - OAB:44.655/PR, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Mantenho a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.
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Certifique-se quanto ao resultado do agravo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115673 Nr: 2115-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50083 Nr: 1379-42.2009.811.0013

 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: Joaquim de Araujo, Jackeline Oliveira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ceila Santos Oliveira, Francisco 

Rodrigues Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para fazer a retirada do formal de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 2999-50.2013.811.0013

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lorindo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se nos acerca da juntada das 

informações de fls.170/173 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63230 Nr: 3571-74.2011.811.0013

 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: Evanete de Assis Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para manifestarem acerca da devolução do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 66-07.2013.811.0013

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Bento 

Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, Ana Maria Ferraz Pacheco 

Marke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8194-A 

/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora acerca da devolução da correspondência de fls.302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25746 Nr: 770-98.2005.811.0013

 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: Iranildes Parreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Araújo - 

OAB:44.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora acerca da impugnação dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 20269 Nr: 4048-78.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercadi Transportes Rodoviários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Transportes Rodoviários Ltda, HELENA 

MARIA ALVES, GEAN CARLOS CARDOSO NAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dolor Ribeiro Botelho Neto - 

OAB:10.339, José Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, Ricardo 

Turbino Neves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81559 Nr: 3742-94.2012.811.0013

 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): M.C. Bernardo & Cia Ltda, S. C. Bernardo & Cia 

Ltda, Sebastião Candido Bernardo, Marta Crispim Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para manifestarem acerca da decisão da apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92148 Nr: 3523-13.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Lourença da Silva, Cleide Florencio de Lima, 

Márcia de Sales Wandelrei Monteiro, Elisabete Rodrigues, Laudicéia 

Chaves Santos, Maria Genilda Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, Éder Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para manifestarem acerca dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12768 Nr: 1911-94.2001.811.0013
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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: Gerente do Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza Pinto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes do teor da R. sentença acima lançada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61480 Nr: 1821-37.2011.811.0013

 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: Félix Luciano Pinto

 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:

 Homologo os cálculos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49165 Nr: 5679-47.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Heloisa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Esclareça o pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89714 Nr: 1511-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Lourdes de Jesus Benevides

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91590 Nr: 3089-24.2014.811.0013

 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: Rosa Maria Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 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.: 83755 Nr: 1192-92.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão, Nadla Batista de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45898 Nr: 2533-32.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticínios Conquista Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Miguel Correa - 

OAB:9.762-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 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 Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 5580-77.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Aparecida da Silva Ostemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Maria G. Dalbem, Wanderley Vitorino 

da Silva, Associação Congregação de Santa Catarina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - OAB:, 

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI MARTINS - OAB:109373, Livia 

Comar da Silva - OAB:7650-B, Marionely Araújo Veigas - 

OAB:2.684-MT, Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao requerido Associação Congregação de Santa Catarina 

acerca da mídia juntada aos autos.

Certifique-se ainda o cartório se foi cumprido integralmente a determinação 

de fls. 754/755.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85785 Nr: 3401-34.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mozar Viana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.
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Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59235 Nr: 4801-88.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

208/2010, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12768 Nr: 1911-94.2001.811.0013

 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: Gerente do Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza Pinto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução promovida pelo Banco Bradesco S.A fundada em 

dívida proveniente de crédito usado pelo consumidor.

 Aduziu, a parte autora, que é credora da executada da quantia líquida, 

certa e exigível representada pela inclusa CDA.

 Devidamente citado, o executado não efetuou o pagamento, não sendo 

encontrados bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum.

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite há 

mais de 18 anos e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo 

exequente que permaneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art. 219, §5º do CPC.

ISSO POSTO, Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art.269, IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente, com fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo 

Civil

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63514 Nr: 3854-97.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se aguardando a habilitação dos herdeiros.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158759 Nr: 12262-67.2017.811.0013

 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: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curador especial, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT, devendo ser 

intimado para atuar em defesa da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 1089-56.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGÉRIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 1089-56.2011.811.0013, 

Protocolo 60750, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158759 Nr: 12262-67.2017.811.0013

 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: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158759 Nr: 12262-67.2017.811.0013

 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: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Cite-se por edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 158759 Nr: 12262-67.2017.811.0013

 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: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 21 de Março de 2018, às 15:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002179-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA LEONILDA PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

JORGE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002179-38.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JORGE ALVES DE FREITAS RÉU: ROSALINA LEONILDA PEREIRA DE SA 

Vistos. Cuida-se de PEDIDO DE ALVARÁ aforado por JORGE ALVES 

FREITAS e ROSALINA LEONILDA PEREIRA DE SÁ, qualificados nos autos, 

sob o argumento de que Daniel de Sá Freitas faleceu em 05 de setembro 

de 2018. Asseveram os autores que o ‘de cujus’ deixou um seguro de vida 

junto ao Banco Bradesco, além de valores depositados em conta junto a 

retrocitada instituição financeira e a Caixa Econômica Federal, além do 

PIS/PASEP e FGTS. Arrematam pedindo a procedência do pedido de 

expedição de alvará judicial para liberação das quantias eventualmente 

vinculadas as supracitadas instituições financeiras. Com a emenda da 

inicial, os autos vieram conclusos para sentença. É o sucinto relatório. 

Passo a decidir. Inicialmente impende ressaltar que, o direito esboçado 

pela requerente tem sustentáculo jurídico na Lei Complementar n.º 26/75 

[art. 4.º, § 1.º], que regula o PIS/PASEP, e que chancela a hipótese de, em 

caso de morte do titular da conta individual, o respectivo saldo existente 

deverá ser revertido em prol de seus dependentes devidamente 

habilitados junto ao órgão competente — de acordo com a legislação da 

Previdência Social e com a legislação específica de servidores —, ou, na 

falta daqueles, aos sucessores do titular nos termos da legislação civil. A 

respeito do tema, especificamente, a Lei n.º 6.858/80, e que é 

regulamentada pelo Decreto n.º 85.845/81, dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, cujo art. 1.º reza que: “Art. 1.º - Os valores devidos 

pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” A respeito da movimentação de valores depositados em 

conta vinculada ao FGTS de trabalhador, a Lei n.º 8.036/90, que dispõe 

sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no seu art. 20 arrola, de 

forma taxativa, as hipóteses e circunstâncias em que é cabível o 

levantamento do numerário depositado, indicando, outrossim, os 

beneficiários, cuja redação, pertinente ao caso em liça, transcrevo ‘ipsis 

litteris’: “Art. 20 - A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser 

movimentada nas seguintes situações: (…) IV - falecimento do 

trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim 

habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a 

concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao 

recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos 

na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do 

interessado, independente de inventário ou arrolamento; (…)”. Portanto, 

denota-se daí que, para o deferimento do levantamento de valores 

depositados em conta vinculada tanto ao PIS/PASEP quanto ao FGTS de 

indivíduo já falecido, afigura-se indispensável, em um primeiro momento, a 

perquirição a respeito da existência de algum dependente cadastrado e 

habilitado perante a Previdência Social; inexistindo dependentes 

regularmente habilitados o rumo a ser seguido diz com a investigação da 

existência de eventuais sucessores do titular da conta, de acordo com as 

regras da legislação civil correspondente. No caso em pauta, cotejando o 

manancial probatório encartado nos autos, vislumbra-se que não existem 

nos autos prova da existência de dependentes cadastrados e que podem 

auferir eventuais vantagens e/ou benefícios em nome do ‘de cujus’ nos 

registros da Previdência Social. A par de tais constatações, observa-se, 

outrossim, que fora perfeitamente demonstrada pela (s) requerente (s) a 

condição de sucessora do ‘de cujus’ (‘Vide’ id. 15480314). Posto isso, bem 

como comprovada a qualidade de sucessores do de cujus e a real 

necessidade da medida, tenho que a procedência do pedido formulado é 

medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC, para extinguir o processo, com resolução do mérito e, 

consequentemente, EXPEÇA-SE alvará autorizando os autores a 

levantarem eventuais valores depositados na conta vinculada ao nome do 

‘de cujus’, o Sr. Daniel de Sá Freitas, referente: (i) PIS/PASEP e FGTS, (ii) a 

depósitos em conta no Banco Bradesco, agência 1457-5, Conta Corrente: 

1349-8; (iii) a depósitos em conta no Banco Bradesco, agência 1457-5, 

Conta Corrente: 1053-7; (iv) a depósitos em conta na Caixa Econômica 

Federal, agência 3439, operação: 013, Conta Poupança: 11467-4, e, por 

fim; (iv) eventuais créditos/valores/direitos oriundos do contrato de seguro 

de vida de matrícula 067092977, multiplano geração 2, em nome do “de 

cujus” junto ao Banco Bradesco. INDEFIRO a expedição de ofício às 

instituições financeiras elencadas nos itens “c” e “d” da petição inicial (id. 

15479987), uma vez que a ação proposta não se confunde com a 

finalidade da ação de exibição de documentos, devendo ser proposta a 

ação autônoma para tal fim. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do NCPC. Transitada em julgado esta sentença proceda-se as 
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devidas baixas na distribuição. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. 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. 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 integralmente, EXPEDINDO-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001769-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001769-77.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$7,067.20; 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 devidos fins, Nos termos do 

art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO 

DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 9 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000514-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

JOCEMIR FERNANDES MORALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICEZIA FERNANDES MORALES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000514-84.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOCEMIR FERNANDES MORALES. INVENTARIADO: NICEZIA 

FERNANDES MORALES. Vistos. Tendo em vista a certidão de ID nº. 

15529090, INTIME-SE a inventariante na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a 

fim de trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC. No que toca às custas processuais recolhidas 

erroneamente, a inventariante poderá adotar às providências necessárias 

junto à Diretoria do Foro para o seu devido reembolso. Com o decurso do 

prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001491-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001491-76.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. EXECUTADO: LAV & 

SEC LAVANDERIA LTDA - ME. Vistos. AGUARDE-SE o cumprimento da 

decisão proferida nos autos em apenso (100200-07.2018.8.11.0013). 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000483-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA (EXECUTADO)

AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000483-64.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: GILDA JOSÉ DE 

FREITAS SOUZA e outro. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. contra M. A. C. 

DE SOUZA E CIA LTDA e GILDA JOSÉ DE FREITAS SOUZA, todos 

qualificados nos autos. Carreou a inicial os documentos de folhas retro. 

Determinada a emenda da inicial (id. 12863170), o exequente deixou de 

recolher as custas iniciais e os autos vieram conclusos. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme consta do relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo 

pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No 

entanto, segundo consta dos autos, o exequente não cumpriu a ordem 

desde juízo, deixando de efetuar as correções necessárias para o bom 

andamento do feito. De partida, cumpre esclarecer que o exequente não 

atendeu ao chamado judicial, deixando comprovar o recolhimento das 

despesas de ingresso. Nesse sentido, segue a ementa de julgado 

proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

AUSÊNCIA DA JUNTADA DE GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EMENDAR A INICIAL – DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO. O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem 

resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação 

judicial de emenda à inicial, conforme autoriza o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 10/04/2018)”. Neste panorama de ideias, decorre do 

próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em 

extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também 

o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos 

arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO o exequente ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação do 

executado. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 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. 

Pontes e Lacerda, 13 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

IVONEI RUFATTO (AUTOR(A))

MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

BRUNO SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001721-21.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA. AUTOR: IVONEI RUFATTO. RÉU: 

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA. RÉU: BRUNO SOUZA OLIVEIRA. Vistos. 

Haja vista a certidão de ID nº. 15721886, INTIME-SE os autores, por meio 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

a complementação das custas processuais e taxa judiciária, devidamente 

vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção 

do processo, “ex vi” do art. 290 do NCPC. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150552 Nr: 8248-40.2017.811.0013

 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: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUE AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

391,09 (trezentos e noventa e um reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 30. Este valor deverá ser 

pago de forma separada, sendo R$ 84,87 (oitenta e quatro reais e oitenta 

e sete centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 306,22 

(trezentos e seis reais e vinte e dois centavos) para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162941 Nr: 1731-82.2018.811.0013

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

588,53 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 40/41. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 175,13 (cento e setenta e cinco reais e treze centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157125 Nr: 11381-90.2017.811.0013

 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: Jair Podavin Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA - 

OAB:20582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 33. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta 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” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159533 Nr: 208-35.2018.811.0013

 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): Walmir Guse, Edilson Dutra Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Henrique Moreira 

Romam - OAB:18876, José Nilson Vital Júnior - OAB:9320/MT

 DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e FIXO como 

pontos controvertidos da lide (i) a demonstração da autoria e da 

materialidade dos atos imputados aos réus na inicial; (ii) a efetiva 

demonstração do prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito por parte 

dos réus; e (iii) o seu montante, a fim de subsidiar eventual condenação 

do réu a ressarci-lo. Deste modo, para a sua elucidação, DEFIRO a 

produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal 

dos réus (art. 385, “caput”, parte final, do NCPC) e das testemunhas 

oportunamente arroladas.Consequentemente, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual 

seja, dia 28 de novembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada perante 

este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma 

legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.ADVIRTA-SE 

aos réus que a intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas 

admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Logo, decorrido o prazo para apresentação de 

rol de testemunhas por parte do autor, EXPEÇA-SE mandado visando à 

sua intimação (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).NOTIFIQUEM-SE o Ministério 

Público.INTIMEM-SE via DJE.EXPEÇA-SE o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 10086-18.2017.811.0013

 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): LEANDRO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118458 Nr: 3025-43.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO APOLINARIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 110, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164933 Nr: 2604-82.2018.811.0013

 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: IDENI MARIA DA FONSECA SOUSA

 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:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166598 Nr: 3465-68.2018.811.0013

 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: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161033 Nr: 895-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA DE PAZOS DA SILVA, ALAN 

HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA, Tedson Martins Vieira, Euridice José 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT), 

Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, Sara Graziela 

Pinto Fernandes de Oliveira - OAB:13680

 DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e FIXO como 

pontos controvertidos da lide (i) a demonstração da autoria e da 

materialidade dos atos imputados aos réus na inicial; (ii) a efetiva 

demonstração do prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito por parte 

dos réus; e (iii) o seu montante, a fim de subsidiar eventual condenação 

do réu a ressarci-lo. Deste modo, para a sua elucidação, DEFIRO a 

produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal 

dos réus (art. 385, “caput”, parte final, do NCPC) e das testemunhas 

oportunamente arroladas.Consequentemente, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual 

seja, dia 05 de dezembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada perante 

este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma 

legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.ADVIRTA-SE 

aos réus que a intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas 

admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Logo, decorrido o prazo para apresentação de 

rol de testemunhas por parte do autor, EXPEÇA-SE mandado visando à 

sua intimação (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).NOTIFIQUEM-SE o Ministério 

Público.INTIMEM-SE via DJE.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45719 Nr: 2362-75.2008.811.0013

 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): Nelson Miura, Tereza de Pazos Silva, Maria 

Silvana da Silva, Maria de Fatima Marques de Almeida, JOSÉ MILTON DE 

MENEZES, Maristela Mariana M. F. de Alcântara, José Rodrigues Gomes, 

Rodrigues Gomes e Fagundes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, Carlos Magno dos Reis Moreira - 

OAB:2051/MT, CÉLIA MARIA DOS SANTOS TONHÁ ALVES - 

OAB:5.278-B, Celia Miura - OAB:6.441-B, FABIANA BARBIERI 

CARNEIRO - OAB:13705, fabio Ribas Terra - OAB:7.205, Mario 

Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT, Sara Graziela Pinto Fernandes de Oliveira - 

OAB:MT-13680

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito, para o 

fim de CONDENAR os réus abaixo identificados nas seguintes 

penalidades: 01) NELSON MIURA, ;02) RODRIGUES GOMES & FAGUNDES 

LTDA e JOSÉ RODRIGUES GOMES; 03) TEREZA DE PAZOS SILVA e JOSÉ 

MILTON DE MENEZES; 04) MARISTELA MARIANA M. F. DE ALCÂNTARA, 

MARIA SILVANA DA SILVA e MARIA DE FATIMA MARQUES DE ALMEIDA. 

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO os réus ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 560 de 750



pagamento das custas e demais despesas processuais. DEIXO, no 

entanto, de condená-los aos honorários de sucumbência, haja vista o 

disposto no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição da 

República.PUBLIQUE-SE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso.INTIMEM-SE os réus, por meio de seus advogados e via 

DJE.Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE à 

inclusão das penalidades impostas aos réus junto ao Sistema de 

Informações de Direitos Políticos (Sistema INFODIP), do e. Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato Grosso.DESENTRANHAM-SE os documentos de fls. 

1.472/1.473, por nitidamente não pertencerem a este processo, 

juntando-os nos devidos autos. Contudo, MANTENHA-SE cópia do petitório 

de fl. 1.473 verso.Ao final, não havendo requerimento dos interessados 

no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda, 26 de setembro de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Vistos.OI S/A interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 

ref. 122, alegando a ocorrência de contradição na decisão proferida nos 

autos (“vide” ref. 115).Contrarrazões juntadas na ref. 123. Deste modo, o 

comportamento processual do adotado pela embargante ao manejar o 

presente recurso de embargos de declaração, indubitavelmente 

demonstra sua má-fé processual com nítida intenção de procrastinar de 

maneira totalmente infundada o deslinde da demanda.Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o conteúdo do “decisum” lançado na ref. 

115.Por fim, considerando o manifesto propósito protelatório do presente 

recurso de embargos de declaração, RECONHEÇO a intenção protelatória 

da embargante, impondo-lhe a multa equivalente a 2% (dois por cento) do 

valor corrigido atribuído à causa, cujo valor deverá reverter em proveito do 

embargado, não ficando a exigibilidade afastada pela concessão da 

gratuidade, nos termos dos arts. 98, §4º, c.c. art. 1.026, §2º, do 

NCPC.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 172508 Nr: 5840-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serra da Borda Mineração e Metalurgica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS JUCÁ ALVES - 

OAB:206993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o Cartório Distribuidor quanto ao recolhimento das 

despesas de ingresso.

Após, tornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 179118 Nr: 8666-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OaS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

APENSE-SE aos autos nº 4700-12.2014.811.0013 de código 93635.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 100, caput, c.c. parágrafo único, do NCPC.

CITE-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 523, "caput", do NCPC), no valor de R$ 2.864,14 

(dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), 

conforme planilha de fls. 08/16, sob pena de ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como de 

honorários advocatícios no mesmo percentual e de ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 523, §1°, c.c. art. 

831 do NCPC).

Destaco que decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento 

voluntário, poderá a parte executada, querendo, ofertar impugnação nos 

próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora e de nova intimação (NCPC, art. 525, caput).

Não efetuado o pagamento do valor do débito no prazo para pagamento 

voluntário, à conclusão para análise do pedido de protesto do título 

executivo judicial e inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção 

ao crédito (fl. 11, item 3, “c”).

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC).

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125840 Nr: 6173-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, MARCIA 

JOSE DOS SANTOS SOUZA, Transportadora Sape LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 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.: 101537 Nr: 2743-39.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH CABRAL DA SILVA - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 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.: 117792 Nr: 2808-97.2016.811.0013

 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: Belchior Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do 
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NCPC, para o fim de CONCEDER o benefício de auxílio-doença ao autor 

BELCHIOR LUIZ DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, no valor de 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, cujo termo “a quo” 

deverá retroagir à data da verificação da incapacidade (11 de janeiro de 

2016, fl. 106 – “Laudo Médico Complementar”) e enquanto perdurar a 

incapacidade, devendo ser o autor submetido a nova perícia médica 

realizada em sede administrativa, sob regular processo administrativo, ou 

judicial, que o considere irrecuperável (quando o benefício poderá ser 

convertido em aposentadoria por invalidez) ou habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta subsistência.O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.INDEFIRO, no entanto, o pedido de 

conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, 

uma vez que a incapacidade do autor, aferida pericialmente, detém 

natureza total e temporária (“vide” laudo de fls. 45/56).Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107429 Nr: 5166-69.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Teles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de sobrestamento da marcha do processo, uma vez 

que o pleito não encontra respaldo quaisquer das previsões legais 

elencadas no art. 313 do NCPC.

Desta maneira, DETERMINO seja INTIMADA a parte autora, por meio de 

carta postal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a realização 

dos atos necessários a imprimir regularidade à marcha do processo, sob 

pena de extinção (art. 318, parágrafo único, c/c o art. 485, III, §1º, ambos 

do NCPC).

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 3899-96.2014.811.0013

 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: Idaíla Amaral Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geralda Guedes Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeska Machado Martins - 

OAB:18.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pretende a inventariante, através da apresentação de novo formal de 

partilha de fls. 472/478 (ref. 165), retificar o formal já homologado através 

da decisão de fl. 462 (ref. 157), com trânsito em julgado em 29 de 

setembro de 2018 (fl. 466, ref. 161).Vislumbra-se que com o trânsito em 

julgado da sentença homologatória do plano de partilha, os respectivos 

formais de partilha foram expedidos.Deste modo, encerrado o 

procedimento do inventário, admitir-se-ia apenas a retificação para corrigir 

inexatidões materiais, nos termos do disposto no art. 656 do NCPC. 

Confira-se:Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a 

sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo 

todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, 

podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, 

corrigir-lhe as inexatidões materiais.Na verdade, a inventariante não 

pretende a retificação do formal de partilha, mas sim a realização de nova 

homologação de formal de partilha, levando-se em conta novos fatos 

jurídicos. No entanto, permitida seria apenas a retificação do formal de 

partilha, e ainda, apenas se fosse para corrigir meros erros materiais, 

situação não pretendida pela inventariante, motivo pelo qual incorreta a via 

eleita.Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIFICAÇÃO DO 

FORMAL DE PARTILHA – NOVA HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. A 

retificação do formal de partilha se presta a corrigir meros erros materiais 

nela constantes, mas não à homologação de nova formal de partilha. 

(TJ-MG – AI: 10024133060863001 MG, Relator: Jair Varão, Data de 

Julgamento: 01/11/0016, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/11/2016).Portanto, INDEFIRO os pedidos de fls. 472/478 

(ref. 165), e MANTENHO os efeitos da sentença homologatória do plano de 

partilha de fl. 462 (ref. 157), pelas razões acima expostas.Cumpridas 

todas as determinações de fl. 462 (ref. 157), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134703 Nr: 1318-06.2017.811.0013

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos Bearis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de consultas aos Sistemas INFOJUD e BACENJUD, uma 

vez que o réu já foi citado pessoalmente dos termos da presente ação, 

sendo, portanto, providências inócuas para a localização do bem.

Assim, INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, requeira o que entender cabível.

Esgotado o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora, por 

meio de carta postal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a 

realização dos atos necessários a imprimir regularidade à marcha do 

processo, sob pena de extinção (art. 318, parágrafo único, c/c o art. 485, 

III, §1º, ambos do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123567 Nr: 5182-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de OTACÍLIA VIEIRA DA 

SILVA, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a SANDRA REGINA DA SILVA, 

também qualificada, que deverá firmar o competente compromisso perante 

este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três 

oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, 
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do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em custas e em 

honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda.Transitada em 

julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Ubaí, Estado de 

Minas Gerais, determinando que se proceda a averbação dos termos 

desta sentença junto ao registro de nascimento/casamento da interditada 

(fl. 17).Em seguida, 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.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública, Ministério 

Público e o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT.EXPEÇA-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, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 08 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167507 Nr: 3865-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRENE LEONARDO DA SILVA, Cpf: 

07046061602, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: As partes casaram em 29 de Outubro de 1983, 

conforme certidão de casamento anexa. Estão separados de fato há 

aproximadamente 30 anos e não desejam reconstruir a vida em comum. 

Durante a constância da do casamento não adquiriram bens.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref. 17, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço da parte requerida junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel).Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, 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 da parte requerida, CITE-SE a parte requerida por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Caso decorra o prazo de citação 

por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em 

Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” 

npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados Luiz Emidio 

Dantas Junior (OAB/MT 7.400), Fábio Ribas Terra (OAB/MT 7.205) e José 

Roberto Gomes Albéfaro (OAB/MT 5.738-B) e a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo).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, 04 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168494 Nr: 4350-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPDAR, JADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATA RAFAELA FERNANDES, Cpf: 

03744562166. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os requerentes são casados há cerca de 07 anos, 

desde 18/02/2001. No ano de 2012 o casal teve uma filha de nome Vitória, 

que sobreviveu por apenas três horas após o nascimento. Além dessa 

filha, a autora sofreu três abortamentos. Após isso, o casal começou a 

pensar na possibilidade de realizarem uma adoção, já que não conseguiam 

filhos biológicos. Em 2014, a autora recebeu um telefonema de uma antiga 

colega de trabalho, Fernanda, informando que havia uma criança que a 

mãe queria doar e se ela não tinha interesse na adoção. Os requerentes, 

então, foram até a casa da mãe da requerida, que estava cuidando do 

adotando desde o nascimento e quiseram ficar com o infante. Assim, com 

um mês e um dia de vida, a criança passou a morar com os requerentes, 

que cuidam dele com tratamento total de filho. Os demandantes nunca 

tiveram qualquer contato com a ré, mas já ouviram falar que ela teria sido 

presa por três vezes, por roubos e tentativa de homicídio. Assim, desde 

que possui um mês de idade, o infante está sob a guarda dos autores. Na 

certidão de nascimento do adotando só consta o nome da mãe. Logo, 

desnecessário a destituição do poder familiar em relação ao pai, que 

nunca a reconheceu.

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 40, uma vez 

que a parte requerente não exauriu todos os meios de citação da parte 

requerida.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida 

junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel).Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

parte requerida, 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 da parte executada, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Caso 

decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), e a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma 

legislativo).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, 04 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 8219-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - 

OAB:7.205, JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - OAB:5738/B, Luiz 
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Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 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$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 64. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta 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” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134112 Nr: 929-21.2017.811.0013

 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: TEREZINHA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco GMAC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

792,00 (setecentos e noventa e dois reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 38. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis 

reais) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125008 Nr: 5794-24.2016.811.0013

 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): E J PEREIRA COMERCIO E REPRESENTACAO 

ME, Elias José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 50, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150254 Nr: 8105-51.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuita Inácio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Vistos.

Primeiramente, diante do recolhimento das custas (fls. 92/93), DEFIRO o 

pedido de desarquivamento dos autos.

Ademais, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 23487 Nr: 2828-11.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Ganme de Lara Campos, Espólio de 

Rodolfo Antonio de Lara Campos, Rodolfo de Lara Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Fernandes, Antônio Daniel 

Rodrigues, ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR, Tatuo Joaquim Takahashi, 

Luzia Watanabe Takahashi, Antonio Sergio Souza Queiroz, Edson Marinho 

da Cruz, Eliana de Paula Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, Felipe Velasques Amaral - OAB:8714-E/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Reinaldo Silveira Bueno - OAB:16392/GO, Ubaldo 

Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Autos nº 2828-11.2004.811.0013

Código 23487

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 561, item “a”, portanto DESCONSTITUO a penhora 

realizada na fl. 556, e, consequentemente, DETERMINO a exclusão da 

restrição que recaiu sobre o veículo Nissan/Frontier LE 25 X4, placa 

ASF7222 (fl. 541).

Todavia, INDEFIRO os pedidos elencados na fl. 561, itens “b” e “c”.

A uma, devido a providência almejada já ter sido realizada (fls. 536/537), 

restando infrutífera, e inexistir demonstração da modificação da situação 

financeira dos executados, a fim de viabilizar o êxito na nova tentativa do 

ato constritivo.

A duas, porque o executado não indicou bens à penhora, porquanto o 

juízo promoveu a pesquisa no sistema informatizado Renajud, como ato 

subsequente à tentativa de contrição de valores via BacenJud 2.0, e 

inseriu restrição eletrônica na base de dados do Renavam do bem 

penhorado (fl. 541), não havendo o que se falar, portanto, em ato 

atentatório à dignidade da justiça.

INTIMEM-SE.

Nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.

À secretaria para atender o pleito formulado no item “d” de fl. 562.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 01 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143607 Nr: 5059-54.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira, Samia Graciano Brito 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 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.: 144766 Nr: 5592-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira, Samia Graciano Brito 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001762-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MENDONCA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001762-85.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS. REQUERIDO: GUILHERME MENDONÇA COSTA. Vistos. 

Inicialmente, RECEBO a petição de ID nº. 15197252 como emenda à inicial. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – promovida pela CAIXA CONSÓRCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra GUILHERME MENDONÇA 

COSTA, sob a alegação de que as partes celebraram contrato de 

financiamento. Afirma que o veículo adquirido é da marca VOLKSWAGEM, 

Modelo: VOYAGE COMFORTLINE 1.6 8V(G5/NF)(IMOTION)( TO TA 

ALC/GAS 4P COMPLETO), Chassi: 9BWDB05U7BT102927, Renavam: 

00251219020, Placa: NTX4280, CINZA, ano/modelo: 2010/2011. Sustenta o 

autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da 

prestação com vencimento a partir de 16/04/2018, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada, no 

valor total, líquido e certo de R$ 11.683,31 (onze mil, seiscentos e oitenta e 

três reais e trinta e um centavos). Em arremate, asseverou que o valor 

supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos 

notificação extrajudicial que foi entregue no endereço do contrato, 

pugnando pela concessão de mandado liminar de busca e apreensão do 

veículo mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 14845538, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 14845587). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 
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instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

VOLKSWAGEM, Modelo: VOYAGE C OMFORTLINE 1.6 8V(G5/NF)

(IMOTION)( TO TA ALC/GAS 4P COMPLETO), Chassi: 

9BWDB05U7BT102927, Renavam: 00251219020, Placa: NTX4280, CINZA, 

ano/modelo: 2010/2011. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002362-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DO AMARAL (AUTOR(A))

CARINE KAISER WOLFART (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALLERINI & SILVA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002362-09.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BRUNA CRISTINA DO AMARAL. RÉU: BALLERINI & SILVA LTDA – ME. 

Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700 do NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(art. 701 do NCPC). ANOTE-SE no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, 

ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na 

hipótese de não haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não 

sendo ofertado embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no 

mandado que, nesse prazo, a(o) ré(u) poderá oferecer embargos, e que, 

não cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá a(o) ré(u) requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, caput, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002364-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE KAISER WOLFART (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002364-76.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BRUNA CRISTINA DO AMARAL. RÉU: SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR. 

Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700 do NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(art. 701 do NCPC). ANOTE-SE no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, 

ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na 

hipótese de não haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não 

sendo ofertado embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no 

mandado que, nesse prazo, a(o) ré(u) poderá oferecer embargos, e que, 

não cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá a(o) ré(u) requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, caput, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001515-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001515-07.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AMILTON SILVA NASCIMENTO. RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP. A 

decisão de ID nº. 14483036 determinou a intimação do autor para 

comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade da justiça, ou, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias. Em razão disso, juntou aos autos a manifestação de ID nº 

15026127, e documentos de ID’s nº. 15026175 e 15026198. No entanto, 

entendo que a parte autora não comprovou a impossibilidade financeira 

para custear as despesas inerentes à distribuição do processo. Primeiro, 

a declaração de pobreza firmada na inicial não se coaduna, a princípio, 

com o potencial financeiro demonstrado nos autos. Segundo, a ação tem 

por objeto a rescisão contratual de um imóvel adquirido pelo requerente, 

no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme ID 

nº. 14360807, o que demonstra a aparente capacidade econômica do 

mesmo em efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem 
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prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, afastando, com isso, a 

presunção "juris tantum" de veracidade ínsita à declaração da alegada 

miserabilidade. Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a 

concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do 

requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar 

elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada. 

(AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)” 

Portanto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Desta 

forma, INTIME-SE a parte autora, 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, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001516-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001516-89.2018.8.11.0013. AUTOR: ELI 

DO NASCIMENTO SILVA. RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP. A 

decisão de ID nº. 14482969 determinou a intimação do autor para 

comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade da justiça, ou, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias. Em razão disso, juntou aos autos a manifestação de ID nº 

15025824, e documento de ID’ nº. 15025857. No entanto, entendo que a 

parte autora não comprovou a impossibilidade financeira para custear as 

despesas inerentes à distribuição do processo. Primeiro, a declaração de 

pobreza firmada na inicial não se coaduna, a princípio, com o potencial 

financeiro demonstrado nos autos. Segundo, a ação tem por objeto a 

rescisão contratual de um imóvel adquirido pelo requerente, no valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme ID nº. 14361607, o 

que demonstra a aparente capacidade econômica do mesmo em efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família, afastando, com isso, a presunção "juris 

tantum" de veracidade ínsita à declaração da alegada miserabilidade. 

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a 

concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do 

requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar 

elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada. 

(AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)” 

Portanto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Desta 

forma, INTIME-SE a parte autora, 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, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001542-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001542-87.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA. RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP. 

A decisão de ID nº. 14480263 determinou a intimação do autor para 

comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão 

da gratuidade da justiça, ou, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias. Em razão disso, juntou aos autos a manifestação de ID nº 

15004932, e documento de ID’ nº. 15005010. No entanto, entendo que a 

parte autora não comprovou a impossibilidade financeira para custear as 

despesas inerentes à distribuição do processo. Primeiro, a declaração de 

pobreza firmada na inicial não se coaduna, a princípio, com o potencial 

financeiro demonstrado nos autos. Segundo, a ação tem por objeto a 

rescisão contratual de um imóvel adquirido pelo requerente, no valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme ID nº. 14405187, o 

que demonstra a aparente capacidade econômica do mesmo em efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família, afastando, com isso, a presunção "juris 

tantum" de veracidade ínsita à declaração da alegada miserabilidade. 

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a 

concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do 

requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar 

elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada. 

(AI 144537/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)” 

Portanto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Desta 

forma, INTIME-SE a parte autora, 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, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000462-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO RESENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WESLEY PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000462-88.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: WESLEY 

PEREIRA. Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja procedida a regularização dos registros e da 

autuação do feito, fazendo-se constar que o presente passou a tramitar 

como cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seus advogados e via DJE, a cumprir a sentença/acórdão, acrescido 

de custas processuais, se houver, em 15 (quinze) dias, consignando, 

desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, 

o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 
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execução (art. 523, § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo 

impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à liberação à parte credora 

mediante alvará. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do NCPC). Havendo impugnação ao cumprimento de 

sentença, MANIFESTE-SE a parte exequente também em 15 (quinze) dias. 

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 9 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000842-14.2018.8.11.0013. Termo de 

Audiência em anexo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002369-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA ROBERTO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002369-98.2018.8.11.0013 AUTOR: 

FRANCISCA ROBERTO VIEIRA. RÉU: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, 

do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000557-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEITON FERREIRA RIGONI (EXECUTADO)

FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000557-21.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE 

MT. EXECUTADO: FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - ME. 

EXECUTADO: KLEITON FERREIRA RIGONI. Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI NOROESTE MT contra FERREIRA RIGONI & BARBOSA 

DIAS LTDA – ME e KLEITON FERREIRA RIGONI. O feito tramitou 

regularmente, sendo que ao ID nº. 15551580 o exequente informou a 

composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda 

aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas processuais na 

forma do art. 90, § 2°, do NCPC. Honorários advocatícios nos termos da 

avença de ID nº. 15551580. DETERMINO a liberação dos valores 

penhorados através do Sistema Bacenjud (ID nº. 15349867). Para tanto, 

INTIME-SE o executado, para que traga em 5 (cinco) dias seus dados 

bancários, a fim de subsidiar a expedição do alvará. SUSPENDO o curso 

da lide até o seu efetivo cumprimento, na forma do art. 922 do NCPC. 

Decorrido o prazo da avença, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito em 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 09 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001504-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. F. R. (IMPETRANTE)

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001504-75.2018.8.11.0013. 

IMPETRANTE: ERICK ROBERTH FREITAS RAMIRES IMPETRADO: ANA DI 

RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ERICK 

ROBERTH FREITAS RAMIRES, devidamente qualificado nos autos, contra 

ANA MARIA DI RENZO, reitora da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (UNEMAT), também qualificada. Extrai-se da inicial que o 

impetrante é aluno regularmente matriculado no 3ª ano matutino do Curso 

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal 

de Mato Grosso – IFMT. Em razão disso, resolveu se inscrever no 

vestibular 2018/2 da Instituição de Ensino Superior - UNEMAT, para o 

curso de Bacharelado em Direito, logrando a esperada aprovação. 

Contudo, o Edital do certame exige, em seu item 19.7, subitem 19.7.1, letra 

“a” e “b”, a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso e do 

Histórico Escolar do Ensino Médio, documentos pelos quais o impetrante 

alega que só poderá obtê-los no mês de dezembro de 2018, o que lhe 

impede de realizar a matrícula. Diante disso, entende que a impossibilidade 

de efetuar a matrícula constitui ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, 

de modo que propugna pela concessão liminar do mandado de segurança 

para tal fim. Com a inicial vieram os documentos de fls. 59/11. Em decisão 

proferida às fls. 59/62, este juízo indeferiu o pedido liminar, em razão da 

ausência de demonstração dos respectivos requisitos necessários à sua 

concessão. Devidamente notificados, o requerido prestou informações às 

63/73. Em cota trazida às fls. 82/87, o Ministério Público, na condição de 

fiscal da ordem jurídica, manifestou-se desfavoravelmente à concessão 

da segurança pleiteada na inicial. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o mandado de 

segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição da República, serve 

para proteger direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. Para tanto, tal ação 

constitucional é regulada pela Lei nº 12.016/2009, que reproduz, em seu 

art. 1º, o que é constitucionalmente protegido. Para assegurar os 
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fundamentos de seu direito, no intuito de se demonstrar os requisitos da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, conforme pleiteado no 

presente, quais sejam, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, o 

impetrante traz com a inicial os documentos que entende ser suficientes 

para comprovação da liquidez e da certeza de seu direito, supostamente 

violado. Sucede que, perscrutando os argumentos e documentos jungidos 

à inicial, verifica-se que o cerne da questão, posta em análise, diz 

respeito, tão somente, a eventual direito de candidato, aprovado em 

concurso vestibular e que ainda não concluiu o ensino médio, de se 

matricular em instituição de ensino superior. Pois bem. Conforme preconiza 

o art. 44, II da Lei nº. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação: “a 

educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (...) II – 

de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo”. É claro 

do texto legal que são dois os requisitos do curso da graduação: a 

conclusão do ensino médio e a aprovação em processo seletivo. No 

presente caso, o impetrante, apesar de aprovado no processo seletivo 

(vestibular), ainda está cursando o ensino médio e somente o terminará 

após o início das aulas na Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT), conforme consta da petição inicial, ou seja, suas aulas 

encerrar-se-ão em dezembro de 2018 e o período letivo da faculdade já 

começou no dia 6 de agosto de 2018, tudo conforme consta dos 

documentos juntados aos autos. Logo, diante da inexistência de 

Certificado de Conclusão de Ensino Médio expedido por órgão 

devidamente competente para tal ato, requisito essencial, conforme a lei 

de regência, a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não 

está obrigada a efetivar a matrícula do impetrante, uma vez que não 

concluiu o ensino médio e o calendário acadêmico já iniciou no dia 6 de 

agosto de 2018. Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte julgado 

proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 5º Região: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. MATRÍCULA EM ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR, SEM 

OBSERVÂNCIA À EXIGÊNCIA LEGAL REFERENTE À CONCLUSÃO DO 

ENSINO MÉDIO OU EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.394/96. - A 

aprovação em concurso vestibular assegura aos candidatos o direito de 

ingresso nas Universidades, desde que atendidas as exigências legais, 

dentre estas a conclusão do ensino médio ou do segundo grau 

determinada pelo art. 38, parágrafo 1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional(Lei 9.394/96). - In casu, à época do exame vestibular, 

o estudante ainda não havia concluído o ensino médio, condição essencial 

para efetivação da matrícula em entidade de ensino superior. Não há, 

portanto, direito líquido e certo à matrícula, sem o preenchimento das 

exigências regulamentares. - Agravo de instrumento improvido.” 

(TRF-5-agtr: 63397 AL 2005.05.00.024757-1, Relator: Desembargador 

Federal Paulo Gadelha, Data de Julgamento: 29/06/2006, Terceira Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça – Data: 21/08/2006 – Página 

640 – nº: 160 – Ano: 2006) Como se vê, o impetrante não atende os 

requisitos da lei. Logo, não se afiguram presentes os requisitos legais 

para a concessão da segurança. Pelo exposto, pela inexistência de 

atendimento aos requisitos estampados nos arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 

e 485, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito. DEIXO de 

condenar a impetrante ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Outrossim, DEIXO de condenar o impetrante ao 

pagamento dos honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie 

(art. 25 da Lei nº 12.016/2009). PUBLIQUE-SE. INTIME-SE o impetrante, via 

DJE. NOTIFIQUEM-SE a autoridade apontada como coatora e o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso. 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. 

Pontes e Lacerda, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000487-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SINEZIO LEMES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000487-04.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SINEZIO LEMES MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SINÉZIO LEMES 

MARTINS, devidamente qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO 

INDENIZATÓRIA contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, também qualificada. Alega o requerente que em janeiro de 

2001 erigiu com recursos próprios uma linha de transmissão de energia 

elétrica até sua propriedade rural, pagando, na época, o montante de R$ 

4.120,00 (quatro mil e cento e vinte reais). Menciona, ainda, que em 2005 a 

requerida incorporou a rede de transmissão por ele construída, sem lhe 

pagar qualquer indenização. Em virtude dos fatos alegados, pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material 

e moral. Juntou à inicial os documentos de fls. 27/36. Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação às fls. 84/106, pugnando pela 

declaração judicial da prescrição da pretensão do autor e, quanto ao 

mérito, defendendo que a construção de ramal particular que se interligue 

ao ramal geral de distribuição de energia elétrica é de incumbência do 

requerente, de modo que não é devida qualquer indenização. No mais, a 

requerida traz argumentos para sustentar a inexistência de dano moral e 

dos critérios para sua mensuração. É a suma do necessário. Fundamento 

e decido. Da leitura da peça de ingresso, verifica-se que o autor construiu 

em sua propriedade rural uma rede de transmissão de energia elétrica, 

dispendendo o montante de R$ 4.120,00 (quatro mil e cento e vinte reais) 

em 23 de janeiro de 2001, conforme recibo anexado à fl. 12 dos autos. 

Ainda através do exame do documento acostado à fl. 7, conclui-se que a 

rede de distribuição de energia elétrica construída pelo autor fora 

incorporada ao patrimônio da requerida em 1º de janeiro de 2006. Portanto, 

como a presente ação judicial foi ajuizada em 19 de abril de 2018, temos 

que o período de tempo transcorrido entre a incorporação da rede de 

transmissão de energia elétrica construída pelo autor (1º/01/2006) e o 

ajuizamento da presente demanda (19/04/2018), foi de exatos 12 (doze) 

anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias. Ocorre que os tribunais 

pátrios sedimentaram o entendimento de que o prazo para reaver o valor 

investido na construção de redes de transmissão de energia elétrica, 

posteriormente incorporadas ao patrimônio de concessionária de serviços 

públicos, é de três anos a partir da data da incorporação. Para ilustrar o 

raciocínio acima desenvolvido, trago à baila ementas dos seguintes 

julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações em que se pleiteia o 

ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do 

consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo 

prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na 

vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos, se houver 

previsão contratual de ressarcimento, e de três anos, na ausência de 

cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em 

seu art. 2.028. 2. No caso dos autos, ante a ausência de previsão 

contratual de reembolso dos valores, ou seja, inexistência de Convênio de 

Devolução, enquadra-se a presente ação na segunda hipótese, como já 

salientado, situação em que a pretensão de cobrança prescreve em três 

anos na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda 

fundada em enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3º, IV). 3. Diante do 

provimento do recurso especial com a extinção do processo com 

resolução do mérito por reconhecimento da prescrição, com base no art. 

269, IV, do Código de Processo Civil, o que afastou a condenação 

anteriormente fixada na r. sentença, devem os honorários advocatícios 

ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do mesmo 

diploma processual. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, tão 

somente para, reformando parcialmente a decisão agravada quanto aos 

ônus sucumbenciais, fixar os honorários advocatícios com base do art. 

20, § 4º, do CPC. (AgRg nos EDcl no Recurso Especial nº 1.370.002/MS 

(2013/0049246-8), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 05.11.2015, DJe 

03.12.2015). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ELETRIFICAÇÃO 
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RURAL - PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - PRELIMINAR - CERCEAMENTO 

DE - REJEITADA - PRESCRIÇÃO - ARTIGO 543-C (RESP 1249321/RS) - 

TRIÊNIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE EM 

CLÁUSULA CONTRATUAL - ARTIGO 543-C DO CPC (RESP 1.243.646/PR) 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Afasta-se a alegação 

de cerceamento de defesa quando a inversão do ônus da prova 

mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia ou quando o 

consumidor não preenche os requisitos legais para sua postulação. 

Inexistindo ajuste acerca da devolução de valores, incide, na espécie, o 

prazo prescricional de 03 (três) anos, fixado no art. 206, § 3º, IV, do 

CC/2002, conforme entendimento do c. STJ pacificado no julgamento do 

REsp 1.249.321/RS. Segundo entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a participação financeira do consumidor no custeio de construção 

de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, uma vez que, na 

vigência do Decreto nº 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia 

elétrica, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas, 

exclusivamente pela concessionária ou pelo consumidor, e ainda aquelas 

que deveriam ser suportadas por ambos (AgRg no AREsp 249.544/RS). 

Não há que se falar em restituição, à míngua de comprovação de que os 

valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da 

concessionária, e muito menos há no contrato pactuado entre as partes 

previsão para o reembolso em favor do consumidor do valor investido na 

rede de eletrificação rural. (Apelação nº 0006489-51.2013.8.11.0055, 1ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião Barbosa Farias. j. 12.05.2015, DJe 

20.05.2015). “COBRANÇA - REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PRIVADA - 

PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE UNIVERSALIZAÇÃO - REQUISITOS 

PREENCHIDOS - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 3º, IV, CPC - LAPSO 

TEMPORAL NÃO ESCOADO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA 

CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR - TERMO FINAL LEGAL 

- DECRETO Nº 7.520/2011 - SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. 

Na forma do art. 206, § 3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo 

prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento, uma vez 

constatada a possibilidade de incorporação da rede de eletrificação rural 

custeada por particular, evitando o enriquecimento sem causa da 

concessionária de energia. Na espécie, o termo do prazo prescricional se 

iniciou com o pagamento da implantação da rede de energia. Ante as 

várias prorrogações para a conclusão da universalização e a informação 

trazida pela concessionária do termo final para o ano de 2014, há que se 

fixar essa data para o cumprimento da obrigação de incorporar e 

indenizar. (Apelação nº 0000450-08.2009.8.11.0078, 5ª Câmara Cível do 

TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 11.02.2015, DJe 16.02.2015).” 

Por estes argumentos, inescapável a conclusão de que a pretensão do 

autor encontra-se abarcada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, 

IV, do CC/2002. Isto posto, DECLARO a prescrição da pretensão do 

requerente ante o decurso de período superior a três anos entre 

incorporação da rede de distribuição de energia elétrica pela requerida 

(1º/01/2006) e o ajuizamento da presente ação indenizatória (19/04/2018), 

nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Consequentemente, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC. Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor 

de R$ 4.284,00 (quatro mil e duzentos e oitenta e quatro reais), com 

espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 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. 

Pontes e Lacerda/MT, 9 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130904 Nr: 8544-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sokolowski de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SOKOLOWSKI DE OLIVEIRA, 

Cpf: 97943193172, Rg: 15000060-5, Filiação: Adauto Mendes de Oliveira e 

Gertrudes Sokoloswki de Oliveira, data de nascimento: 03/11/1980, 

brasileiro(a), natural de Amambaí-MS, solteiro(a), pintor, Telefone (65) 

9963-4037. 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: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor Anderson 

Sokolowski de Oliveira, vez que, na forma do artigo 69, do Código Penal, 

incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitivas(s): (i) artigo(s) 306 da Leí 

Federal n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e (ii) artigo 330, do 

Código Penal.(...)

Despacho: Vistos, etc.O réu não foi encontrado para a citação pessoal e, 

instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela citação editalícia 

do acusado e, em caso negativo, desde já pugnou pela suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional.Sendo assim, DETERMINO a 

citação por edital do acusado ANDERSON SOKOLOWSKI DE OLIVEIRA. 

Decorrido o prazo do referido, não comparecendo o réu em juízo, voltem 

os autos conclusos para análise da suspensão do processo e do curso 

do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 366 do CPP.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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 172616 Nr: 5880-24.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Maria da Silva, Antonio Alves da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 DEFIRO o pleito de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada 

pela Defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao segregado ANTONIO 

ALVES DA SILVA JÚNIOR, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES 

previstas no art. 319, do Código de Processo Penal:a) Fornecer ao Oficial 

de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone onde poderá ser 

localizado (residência e trabalho);b) Comparecimento a todos os atos 

processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço 

quando mudar a residência;c) Comparecimento MENSAL em juízo, para 

informar e justificar suas atividades entre o dia 20 e 30 de cada mês; d) 

Proibição de se ausentar da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por 

período superior a 08 (oito) dias sem avisar o Juízo;e) Proibição de 

praticar novas infrações penais.EXPEÇA-SE o competente alvará de 

soltura em favor de ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, para colocá-lo 

em liberdade, se por outro motivo não deva continuar preso.Na ocasião do 

cumprimento do presente alvará, o autuado deverá ser advertido pelo 

Oficial de Justiça que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se para cumprimento da sentença, sob pena de multa.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002354-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1002354-32.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: MARCIORETTO & 

MARCIORETTO LTDA - EPP EXECUTADO: JULIANO RODRIGUES Vistos 

etc. Cite-se para que efetue o pagamento dos débitos em 03 (três) dias 

sob pena de penhora. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e 

Lacerda, 9 de outubro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARCILENE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

Intimação da sentença parcialmente transcrita a seguir: "Ademais, 

verifica-se que a negativação não fora por parte de nenhuma das 

reclamadas inseridas no polo passivo da demanda. Ausente a 

negativação decorrente de uma cobrança ilegítima, não há que se falar em 

reparação de danos, constituindo apenas mero aborrecimento que a vida 

cotidiana nos reserva. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano 

moral sofrido pela parte Reclamante no que tange às atitudes das 

reclamadas desta demanda, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

proposta por ANTONIA MARCILENE MOREIRA DOS SANTOS em desfavor 

de GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO – ME e TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO - me e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. DEFIRO, os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da demandante. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo."

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-82.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000066-82.2016.8.11.0013. REQUERENTE: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Intime-se para cumprimento de sentença, sob pena de multa. PONTES E 

LACERDA, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

VARLEI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

WELINTON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se a parte autora quanto a certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000942-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-83.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto à 

certidão do ID 14532705.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

ALDIUZA DE ARAUJO LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. 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. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor alegou de forma 

peremptória e incisiva de que não reconhece a inscrição no rol de maus 

pagadores, presumindo-se ab initio a boa-fé autoriza a concessão nesta 

fase processual do pleito inicial. Ressaltando que, se por ventura, ficar 

caracterizada inverdade de suas declarações, ensejará a condenação 

por litigância de má-fé. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

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). Por 

derradeiro, caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância 

de má-fé em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja 

causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, desde já, o quantum de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual condenação por litigância 

de má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em 

razão da relevância de sua atuação que não pode participar de fraudes. 

Outrossim, Oficie-se à OAB/MT- Subseção de Pontes e Lacerda, diante 

das suspeitas que me foram repassadas pelo Nobre Presidente da 

Subseção da OAB-Pontes e Lacerda de que estaria ocorrendo nesta 

Comarca captação ilícita de clientes e suspeitas de fraudes, 

especialmente, em sede de Juizados Especiais, com cópias da inicial para 

que seja apurada pela OAB-MT, Subseção de Pontes e Lacerda se se 

trata de tal hipótese, Na seqüência, prossiga-se com a designação de 

audiência para conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a 

presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA CHIQUEKO OKUDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000026-32.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: ELISA CHIQUEKO 

OKUDA - ME Suspenda-se conforme requerido. PONTES E LACERDA, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCIONE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000722-68.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: DARCIONE ALVES DE 

OLIVEIRA Suspenda-se conforme requerido. PONTES E LACERDA, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-63.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVERTON MURTINHO MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010622-63.2012.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE DIVINO BORGES 

REQUERIDO: ELVERTON MURTINHO MAIA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO A parte autora fora instada a se manifestar e 

quedou-se inerte, estando o feito paralisado a mais de 30 (trinta) dias. A 

Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: 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. Ainda, nos termos do art. 53, §4, temos a seguinte previsão: § 

4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Assim, consonante a certidão de que a parte fora devidamente 

intimada para manifestar, e ainda, visto não ter se encontrado bens 

penhoráveis, medida que se impõe é a extinção do feito. Isto posto, 

JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. Intime-se o AUTOR para que compareça à 

secretaria deste Juizado para que retire os documentos originais, caso 

tenho os depositado em cartório, e ainda, para que retire Certidão de 

Credito em favor do exequente a ser confeccionada pela gestora. P.R.I.C 

ARQUIVE-SE. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 5 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-42.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA VIP LTDA - EPP (REQUERENTE)

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))
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OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010291-42.2016.8.11.0013. REQUERENTE: FARMA VIP LTDA - EPP 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO A parte 

autora fora instada a se manifestar e quedou-se inerte, estando o feito 

paralisado a mais de 30 (trinta) dias. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do 

art.51, que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe 

de prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Assim, consonante a certidão de que a parte fora 

devidamente intimada para manifestar, medida que se impõe é a extinção 

do feito. Isto posto, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no 

art.51, §1º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-30.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE OVANDO ACHUCARRO (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010253-30.2016.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE VICENTE OVANDO 

ACHUCARRO REQUERIDO: OI S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO A parte autora fora instada a se manifestar e quedou-se inerte, 

estando o feito paralisado a mais de 30 (trinta) dias. A Lei 9.099/95 

prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos casos 

previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, in 

verbis: 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. Assim, consonante a certidão de que a parte fora 

devidamente intimada para manifestar, medida que se impõe é a extinção 

do feito. Isto posto, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no 

art.51, §1º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010883-86.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCI LOPES VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DE OLIVEIRA MILLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010883-86.2016.8.11.0013. REQUERENTE: GLAUCI LOPES VILELA 

REQUERIDO: NATALIA DE OLIVEIRA MILLA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO A parte autora fora instada a se manifestar e 

quedou-se inerte, estando o feito paralisado a mais de 30 (trinta) dias. A 

Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: 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. Ainda, nos termos do art. 53, §4, temos a seguinte previsão: § 

4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Assim, consonante a certidão de que a parte fora devidamente 

intimada para manifestar, medida que se impõe é a extinção do feito. Isto 

posto, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.51, §1º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. Intime-se o AUTOR para que compareça à 

secretaria deste Juizado para que retire os documentos originais, caso 

tenho os depositado em cartório, e ainda, para que retire Certidão de 

Credito em favor do exequente a ser confeccionada pela gestora. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-91.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI RODRIGUES DE MACEDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BENÍCIO E PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010818-91.2016.8.11.0013. REQUERENTE: DAIANI RODRIGUES DE 

MACEDO OLIVEIRA REQUERIDO: ELIANE BENÍCIO E PAULA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO A parte autora fora instada a se 

manifestar e quedou-se inerte, estando o feito paralisado a mais de 30 

(trinta) dias. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: 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. Ainda, nos termos do art. 53, §4, temos a 

seguinte previsão: § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Assim, consonante a certidão de que a parte fora 

devidamente intimada para manifestar, medida que se impõe é a extinção 

do feito. Isto posto, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no 

art.51, §1º da Lei 9.099/95. Arquive-se. Intime-se o AUTOR para que 

compareça à secretaria deste Juizado para que retire os documentos 

originais, caso tenho os depositado em cartório, e ainda, para que retire 

Certidão de Credito em favor do exequente a ser confeccionada pela 

gestora. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000133-47.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

CELIO ABREU DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER DE ASSUNCAO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000133-47.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: CELIO ABREU DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ELIEZER DE ASSUNCAO RODRIGUES VISTOS, ETC... Face o 

cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos autos, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. 

Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010177-06.2016.8.11.0013. REQUERENTE: SANDRA PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO A parte autora fora instada a se manifestar e 

quedou-se inerte, estando o feito paralisado a mais de 30 (trinta) dias. A 

Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: 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. Assim, consonante a certidão de que a parte fora 

devidamente intimada para manifestar, medida que se impõe é a extinção 

do feito. Isto posto, JULGO-O EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no 

art.51, §1º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-12.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BORGES COSME (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010929-12.2015.8.11.0013. REQUERENTE: LUZIA BORGES COSME 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc... Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO De 

acordo com a inteligência do art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/95, 

extingue-se o processo: II - quando, inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação. In casu, 

considerando que a Empresa demandada/executada encontra-se em 

Recuperação Judicial, não se pode desconsiderar a universalidade do 

juízo recuperacional. Destarte, é entendimento da jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de efetivação de 

medidas constritivas , enquanto perdurar o estado recuperacional da 

sociedade empresária (STJ, 1ª T., AgRg no AREsp 760.111/RS, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, julgado em 17.3.2016, DJe 31.3.2016). Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, Julgo por Sentença, Extinto o 

Processo, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/95. Intime-se o 

autor/exequente para que retire junto a secretaria certidão de dívida face 

a empresa requerida que suportou condenação neste processo. E ainda, 

para que proceda a retirada de documentos originais, caso tenha efetuado 

deposito em cartório. Sem custas. Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. P. R. I. C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

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. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010729-05.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

WILLIAN SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (ADVOGADO(A))

MATECKI COMERCIO EM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010729-05.2015.8.11.0013. REQUERENTE: CRISLAINE APARECIDA DA 

SILVA MOREIRA, WILLIAN SILVA MOREIRA REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A., MATECKI COMERCIO EM TELEFONIA E 

INFORMATICA LTDA - ME Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela reclamante, alegando que ao ser a sentença 

prolatada há contradição, vez que a parte reclamante não deixou de 

comparecer a nenhuma das audiência designadas. Asseverou: “para 

surpresa do embargante, ato posterior o Juízo extinguiu o feito sem 

julgamento do mérito, sentença esta que deve ser corrigida, pois o autor 

não foi o embargante/autor que deixou de comparecer a audiência, mas 

sim os réus. Corrigida a omissão requer seja designada nova data para a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento”. ”. Requer, por fim, o 

acolhimento dos Embargos de Declaração, e prosseguimento da ação. 

DECIDO. Recebo os presentes como Embargos de Declaração para 

analisar os pontos suscitados pela parte Reclamante, ora Embargante. 

Instado a apresentar contrarrazões o Embargado não se manifestou. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se 

prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas 

visa sanar determinado ponto. Analisando-se as questões postas em 

discussão nos presentes Embargos, concluo que o mesmo merece 

provimento, haja vista, que razão assiste à Embargante no que pertine 

decisão precoce que extinguiu o feito, com base em fundamentação que 

não condiz com os acontecimentos nos autos, vez que a parte autora não 

deixou de comparecer a nenhuma das audiências designadas, e este 

seria o motivo da sentença prolatada sem apreciação do mérito. Pelo 

Exposto, diante da doutrina apresentada, Julgo Procedente os presentes 

Embargos de Declaração, de forma que revogo na integralidade a 

sentença prolatada junto ao ID 12078604. À secretaria para designar nova 

data de audiência de instrução, com previa intimação das partes litigantes. 

P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 
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que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 8 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CHAVES DE SOUZA (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000825-12.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROBERTO CHAVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

Sentença. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Advogado 

que propôs (protocolou) a ação da parte reclamante, alegando que há na 

sentença prolatada erro material por haver omissão/contradição. Requer, 

por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja 

reformada a decisão. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de 

Declaração para analisar os pontos considerados omissos/contraditórios 

pelo advogado, ora Embargante. Instado a apresentar contrarrazões o 

Embargado não se manifestou. Os Embargos de Declaração nada mais 

são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja vista, 

apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. 

Assevero que a condenação ao advogado CLAUDINO fora prolatada visto 

ter sido o responsável pela interposição da lide temerária. Assim, a 

argumentação de que houve o substabelecimento sem reserva de 

poderes não lhe pode torna-lo inerte, uma vez que fora o responsável pela 

movimentação da maquina judiciaria. Porquanto, não houve qualquer 

inobservância ao substabelecimento mencionado nos embargos, razão 

pela qual a sentença merece ser mantida nos exatos termos proferidos. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000671-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELA SCARAMUZZA EID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T.M. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

FLAVIO IGEL (ADVOGADO(A))

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

NEIL MONTGOMERY (ADVOGADO(A))

SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000671-91.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DANIELA SCARAMUZZA EID 

REQUERIDO: T.M. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, SOUTH AFRICAN 

AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

CONTESTAÇÃO T.M. VIAGENS E TURISMO LTDA – ME - PRELIMINARES – 

INÉPCIA DA INICIAL / ILEGITIMIDADE AD CAUSAM/ ILEGITIMIDADE 

PASSIVA / ILEGITIMIDADE ATIVA A reclamada arguiu preliminarmente 

ilegitimidade passiva, alegando ser mera intermediadora. No que pertine a 

preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, a mesma merece 

prosperar, pois que sendo intermediaria da venda de passagens aéreas, 

não tem responsabilidade quanto ao atraso do voo, ou extravio de 

bagagens. Acolho a preliminar. SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE 

COMPANY (SOC) LIMITED - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA / 

ILEGITIMIDADE ATIVA A reclamada arguiu preliminarmente ilegitimidade 

ativa, asseverando que os extravios das bagagens, conforme 

mencionado pela parte autora, eram de seu esposo e filho, saliento que 

este deve ser acolhido em parte, visto que o se discute nos autos não 

refere apenas ao extravio de bagagens, vez que a parte autora 

mencionou ainda o atraso no voo, fato que também suportou, sendo por 

tanto parte legitima neste aspecto. Preliminar acolhida em parte. No que 

tange a ilegitimidade passiva, alegando que não responsável pelo extravio 

da bagagem, tenho que tal perde-se o objeto vez que, conforme preliminar 

de ilegitimidade ativa acolhida em parte, no tocante ao extravio de 

bagagens, já foi afastado os danos morais, visto a autora ser parte 

ilegítima, não podendo pleitear em nome próprio direito de terceiro, se 

tratando de danos imateriais. Por quanto, a requerida é parte legitima nos 

autos referente aos demais pedidos da autora. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos 

do autor são procedentes em parte. Trata-se de Reclamação Cível que 

DANIELA SCARAMUZZA EID move em desfavor da SOUTH AFRICAN 

AIRWAYS PROPRIETARY LIMITED e T.M. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

alegando em síntese, suportou vários transtornos juntamente com seu 

marido e filho, em viagem internacional para Africa do Sul, que tinha vários 

destinos no país. Quanto às alegações de danos referente ao extravio de 

bagagem, conforme preliminar acolhida em parte, os pedidos de 

indenização não merecem prosperar visto a parte autora não ser 

proprietária das bagagens extraviadas, e não estando marido e filho 

inseridos no polo ativo da demanda, afasto tais condenações. 

Consequentemente, também fica afastando os pedidos de indenização por 

danos materiais referente a compras de roupas novas, e material de 

higiene pessoal. Alega ainda a autora atraso no voo, afirma que o voo 

operado pela Ré SAA referente ao trecho de retorno Cidade do Cabo – 

Johannesburgo teria sofrido atraso em sua decolagem, o que teria 

ocasionado a perda dos voos subsequentes para São Paulo e Cuiabá. A 

parte autora menciona: “Em consequência do atraso ainda em solo 

africano, ao desembarcar no Brasil a reclamante perdeu a conexão e 

reserva de passagens com a empresa Avianca, e considerando que a dita 

empresa só poderia remarcar as passagens para no mínimo 02 (dois) 

dias, a reclamante se viu obrigada a comprar 04 (quatro) passagens em 

outra empresa aérea (GOL), tendo com isso a despesa extra no importe 

de R$ 4.659,28 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e 

oito centavos), conforme comprovantes em anexo” A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 
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acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais 

poderes, são o sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, 

assim sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e 

gera seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas 

legais são previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. 

Que não seja desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser 

intimidativa e preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam 

realizados. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, 

há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento 

danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente 

e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever 

de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). A partir do 

artigo 734 do novel Código Civil Brasileiro, definiu-se como objetiva a 

responsabilidade do transportador, reconhecendo-se o dever de reparar 

danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Essa 

determinação legislativa, no caso, veio a confirmar a responsabilidade 

definida no Código de Defesa do Consumidor. In casu, restou 

incontroverso a falha na prestação de serviços, diante o atraso de voo 

injustificado, forçando o consumidor a comprar outras passagens aéreas 

para concluir o retorno da viagem. O procedimento adotado pela empresa 

configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu, restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, pois, é 

responsabilidade da Empresa Requerida zelar pela incolumidade dos 

passageiros e respectivos pertences, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. 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. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como soe ocorrer no presente caso. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Eis o entendimento 

jurisprudencial dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no 

âmbito da Corte no sentido de que se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos firmados entre as instituições financeiras e 

seus clientes. 2. A inversão do ônus da prova está no contexto da 

facilitação da defesa, sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, 

de circunstâncias concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não 

conhecido. (STJ – RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – DJU 02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus 

da prova embasada no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso 

VIII). Possibilidade. Hipossuficiência técnica do consumidor. 

Caracterização. Faculdade da produção de prova pelo banco agravante. 

Ciência das conseqüências da sua não realização. Recurso desprovido. 

(TAPR – AG 0258398-6 – (207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz 

Macedo Pacheco – DJPR 06.08.2004). (negritei). De efeito, à hipótese em 

testilha aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

Requerida como fornecedora de serviços e as Requerentes como 

consumidoras finais, razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do 

CDC, eventuais danos causados a estas devem ser respondidos de forma 

objetiva, pela Requerida, independentemente do grau de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Considerando que o dano 

moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a 

doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa 

perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da 

prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado 

danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da falha da requerida. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE 

PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÔO INTERNACIONAL. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. CHEGADA NO DESTINO COM MAIS DE UM DIA DE 

ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. VOO INTERNACIONAL. MAJORAÇÃO 

DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. Atraso em voo 

internacional que resulta na chegada ao destino com aproximadamente 24 

horas de atraso, em função da perda da conexão, além de inúmeros 

outros transtornos, caracteriza descumprimento do contrato de transporte 

e/ou falha na prestação do serviço contratado, ensejando o dever de 

indenizar o dano moral causado ao passageiro. Responsabilidade objetiva 

do transportador aéreo de passageiros. Art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Quantum indenizatório majorado para valor usualmente 

praticado em situações análogas pelas Câmaras especializadas e 

observadas as peculiaridades do caso concreto. Consectários legais 

readequados. Por mais que não tenha sido deferida a indenização dos 

danos morais nos termos sugeridos na inicial, a demandante foi vitoriosa 

na consagração da tese autora e, assim, não implica em sucumbência, 

segundo a dicção da Súmula n. 326 do STJ. Inversão dos encargos 

sucumbenciais. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077878593, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 20/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077878593 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

20/06/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 25/06/2018) - grifei e negritei. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. DANO 

MORAL. 1. Houve atraso de praticamente vinte e quatro horas em voo 

internacional, sem que houvesse razão que o justificasse e sem qualquer 

assistência dispendida à autora. 2. Atraso de tal magnitude causa dano 
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moral passível de reparação, mormente diante do desgaste decorrente da 

burocracia que se instala em casos dessa natureza. 3. No arbitramento do 

dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a 

capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e 

pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do 

prudente arbítrio do juízo. Recurso não provido. (TJ-SP 

10125317120188260002 SP 1012531-71.2018.8.26.0002, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 02/08/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/08/2018) – grifei/negritei. APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. SANTIAGO DO 

CHILE/PORTO ALEGRE. ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO DE RETORNO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A revelia da 

ré, regularmente citada, aliada ao fato de que se trata de responsabilidade 

objetiva aquela da demandada e de inegável relação de consumo, sendo a 

apelante a parte mais frágil da relação contratual, põem em xeque o 

fundamento central da sentença para a improcedência do pedido, 

simplesmente debitando o impasse às normais vicissitudes ocorrentes em 

voos internacionais. Embora o fato de se tratar de responsabilidade 

objetiva e de a parte autora estar abrigada pelas disposições 

consumeristas não desobriguem o consumidor de fazer a prova mínima do 

alegado, no caso concreto, a autora comprovou tanto o que fora 

contratado com a ré, como o fato de que o seu retorno apenas se 

concretizou depois de mais de 36 (trinta e seis horas) do ajustado: a 

chegada em Porto Alegre estava prevista para o dia 12 de julho de 2015, 

às 18h25min, tendo a autora logrado retornar a esta cidade apenas no dia 

14 de julho, em voo cuja partida fora marcada para as 06h40min. Era da ré 

a produção da prova imposta pelo artigo 333, inciso II, do Código de 

Processo Civil de 2015 (legislação então vigente, hoje vigorando... na 

disposição do artigo 373, inciso II, do diploma processual), com o que não 

se preocupou, pois sequer compareceu à audiência designada para a 

conciliação/contestação. 2. DANOS MORAIS. Deve a autora ser 

indenizada diante da inegável falha na prestação dos serviços de 

transporte aéreo contratados com a ré. Os danos morais se 

consubstanciam in re ipsa, prescindindo da prova do prejuízo. Na hipótese 

sub judice, consoante informou a autora, a ré providenciou hospedagem, o 

que minimiza os transtornos havidos. A indenização resta fixada no valor 

de R$6.000,00 (seis mil reais), verba a ser corrigida monetariamente pelo 

IGP-M a contar da data do acórdão e com a incidência de juros de mora de 

1% ao mês contados da citação da ré, por se tratar de responsabilidade 

contratual. DANOS MATERIAIS. Relativamente à despesa de translado, 

não reuniu a apelante a prova do pagamento, o que poderia ter sido 

facilmente obtido, comprovando o dispêndio dos 50 dólares americanos 

por cujo reembolso postulou. Portanto, no tópico, o pedido vai indeferido. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076091529, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 15/03/2018). (TJ-RS - AC: 

70076091529 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 15/03/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2018) – grifei/negritei. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos sofridos. Quanto ao 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

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 e 

severidade. No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, 

tenho que tal também merece prosperar, visto estar anexo aos autos a 

prova do pagamento referente a compra de passagens, em decorrência 

ao atraso do voo. PELO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, 

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida T.M. VIAGENS E 

TURISMO LTDA – ME, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e 

CONDENO a Reclamada, SOUTH AFRICAN AIRWAYS PROPRIETARY 

LIMITED, a pagar à parte Reclamante, DANIELA SCARAMUZZA EID, o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos 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, também a partir desta decisão, 

e ainda o valor de R$ 4.659,28 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e oito centavos), pelos danos materiais em decorrência do 

atraso do voo, conduzindo a compras de outras passagens aéreas, o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (Sumula 43 STJ), e juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Defiro ainda, a inversão do ônus da prova, bem como, 

os benefícios da justiça gratuita à parte autora para eventual ingresso 

recursal. 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), nos termos do art. 523, §1º, CPC e Enunciado 97 Fonaje. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 27 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CAVALCANTE RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNA PORTELA ALVES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NORTELANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000070-51.2018.8.11.0013. REQUERENTE: PAULO CAVALCANTE 

RAMOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NORTELANDIA Como preconiza o art. 

51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 5 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001159-12.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GENEBALDO FERREIRA DE 
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QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE FATIMA FORIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001451-94.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANA MARIA DE FATIMA 

FORIN REQUERIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES NETO Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) demandante ao 

pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei 

n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL SILVA MACEDO (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000830-34.2017.8.11.0013. REQUERENTE: NOEL SILVA MACEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Como preconiza o art. 51, inciso 

I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAGNER LEONEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000826-94.2017.8.11.0013. REQUERENTE: WAGNER LEONEL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Como preconiza o art. 51, inciso 

I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL FANTE DE FREITAS FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000211-07.2017.8.11.0013. REQUERENTE: RAFAEL FANTE DE FREITAS 

FARIA REQUERIDO: OI S/A Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. CONDENO o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. REMETA-SE à contadoria para que apure o valor das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 
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homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-32.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DELMO BALBINO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010421-32.2016.8.11.0013. REQUERENTE: DELMO BALBINO DE QUEIROZ 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc... Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO De 

acordo com a inteligência do art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/95, 

extingue-se o processo: II - quando, inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação. In casu, 

considerando que a Empresa demandada/executada encontra-se em 

Recuperação Judicial, não se pode desconsiderar a universalidade do 

juízo recuperacional. Destarte, é entendimento da jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de efetivação de 

medidas constritivas , enquanto perdurar o estado recuperacional da 

sociedade empresária (STJ, 1ª T., AgRg no AREsp 760.111/RS, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, julgado em 17.3.2016, DJe 31.3.2016). Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, Julgo por Sentença, Extinto o 

Processo, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei n.º 9.099/95. Intime-se o 

autor/exequente para que retire junto a secretaria certidão de dívida face 

a empresa requerida que suportou condenação neste processo. E ainda, 

para que proceda a retirada de documentos originais, caso tenha efetuado 

deposito em cartório. Sem custas. Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. P. R. I. C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

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. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

SCHNEIDER & MEIRELLES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA PRADO BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000094-16.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SCHNEIDER & MEIRELLES 

LTDA - ME REQUERIDO: CAMILLA PRADO BEZERRA VISTOS, ETC... Face 

o cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos autos, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. 

Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENARDO SILVA CARDOZO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001271-78.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ADRIANA BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: RENARDO SILVA CARDOZO - ME Vistos etc. De acordo com 

o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de 

Mérito, quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 

do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência conciliatória, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em conseqüência Julgo 

extinto o presente feito com Resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. 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. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

TALILA MENEZES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000051-79.2017.8.11.0013. REQUERENTE: TALILA MENEZES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos, etc... Face o cumprimento da 

obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art.924, II do CPC. 

Expeça-se alvará conforme dados bancários já informados. 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. Remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, a presente decisão para fins de 

homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos 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. PONTES E 

LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000850-88.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 
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Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000340-12.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADEMIR SOARES DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Denota-se que tal pedido ocorreu antes da realização da 

audiência de conciliação, e que ainda não havia sido apreciado pelo juízo. 

Desta forma, mesmo diante o não comparecimento do autor em audiência 

de conciliação, deixo de aplicar as cominações legais. Assim, e ante seu 

requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA JESUS CAMBARA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000341-94.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA 

JESUS CAMBARA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a desistência do feito, 

requerendo a extinção do processo. Denota-se que tal pedido ocorreu 

antes da realização da audiência de conciliação, e que ainda não havia 

sido apreciado pelo juízo. Desta forma, mesmo diante o não 

comparecimento do autor em audiência de conciliação, deixo de aplicar as 

cominações legais. Assim, e ante seu requerimento, homologo a 

desistência e em consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000333-20.2017.8.11.0013. REQUERENTE: GILMAR DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora 

informou a desistência do feito, requerendo a extinção do processo. 

Denota-se que tal pedido ocorreu antes da realização da audiência de 

conciliação, e que ainda não havia sido apreciado pelo juízo. Desta forma, 

mesmo diante o não comparecimento do autor em audiência de 

conciliação, deixo de aplicar as cominações legais. Assim, e ante seu 

requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-58.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA CHIQUEKO OKUDA - ME (REQUERENTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010277-58.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ELISA CHIQUEKO OKUDA - 

ME REQUERIDO: MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS VISTOS, ETC... Face 

o cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos autos, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. PRI. 

Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-10.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

SCHNEIDER & MEIRELLES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE COLTRI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000075-10.2017.8.11.0013. REQUERENTE: SCHNEIDER & MEIRELLES 

LTDA - ME REQUERIDO: DAYANE COLTRI DOS SANTOS VISTOS, ETC... 

Face o cumprimento da obrigação conforme informações acostada aos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art.924, II do CPC. 

PRI. Arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 
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Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLORES TOSSUE (REQUERENTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000113-85.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO FLORES TOSSUE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Denota-se que tal pedido ocorreu antes da realização da 

audiência de conciliação, e que ainda não havia sido apreciado pelo juízo. 

Desta forma, mesmo diante o não comparecimento do autor em audiência 

de conciliação, deixo de aplicar as cominações legais. Assim, e ante seu 

requerimento, homologo a desistência e em consequencia JULGO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 

9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE FATIMA DO AMARAL MAMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000443-19.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ELIZABETH DE FATIMA DO 

AMARAL MAMORE REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA 

Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 

9.099/95. Passo a decidir. Consta, conforme certidão retro, que a parte 

promovente foi devidamente intimada para informar endereço da parte 

requerida e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias e ante a 

inercia da parte autora em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o 

processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000378-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ FANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000378-24.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CELSO LUIZ FANTE 

REQUERIDO: JAIR FERNANDES DE ALMEIDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora informou a desistência do feito, requerendo a extinção do 

processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 27 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIVALDO CARDOSO LITTIG (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000269-73.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JESSIVALDO CARDOSO 

LITTIG REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. De acordo com o art. 

487, III, b, do CPC, extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, 

quando as partes transigirem. Isto Posto, de acordo com o art. 840 do 

Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 

HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado em audiência conciliatória, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em conseqüência Julgo 

extinto o presente feito com Resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil Brasileiro. 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. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-82.2017.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000982-82.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LUAN ANDRADE SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o Relatório na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Consta ainda, conforme 

certidão retro, que a parte promovente foi devidamente intimada e não se 

manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do 

processo nos casos previstos em lei, independe de prévia intimação 

pessoal das partes, in verbis: 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. Ainda nos termos o atual código de 

processo civil, o caso sub judice almoda-se nas hipóteses e extinção do 

processo, vez que a parte autora foi instada a cumprir determinações 

judiciais e apresentar documentos probatórios necessários, e quedou-se 

inerte: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição 

inicial; (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ressalta-se que a 

mencionada norma visa a dar efetividade aos princípios orientadores dos 

processos que tramitam nos Juizados Especiais, mormente os da 

informalidade, celeridade e economia processual (artigo 2º da Lei nº 

9.099/95). De fato, ao que se infere da leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95, tratou o legislador de disciplinar a matéria relativa à extinção do 

processo de maneira específica e diversa daquela constante do estatuto 

processual civil, não deixando, por isso, margens à sua aplicação 

subsidiária. Veja-se que, de acordo com a supracitada norma, em 

qualquer hipótese, a extinção do processo não dependerá da prévia 

intimação pessoal das partes, o que, realmente, nos leva à indubitável 

conclusão de que a norma especial não deixou espaço para o emprego 

subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do Código de Processo 

Civil aos processos de competência dos Juizados Especiais é subsidiária, 

não se mostrando possível, nas hipóteses em que há regramento 

específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato de o artigo 51, 

§ 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie de demanda que 

se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja ela de 

conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação dada à lei 

está em consonância com os princípios da simplicidade, da informalidade, 

da economia processual e da celeridade, que informam o processo nos 

Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. Ademais, sem a 

comprovação de endereço, há de reconhecer a incompetência territorial. 

Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em 

razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo 

extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro art. 485, III, CPC, 

e ainda, ante a incompetencia territorial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira (ADVOGADO(A))

OTACILIO LUCAS DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002113-58.2018.8.11.0013. REQUERENTE: OTACILIO LUCAS DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. A parte autora informou a desistência do feito, requerendo 

a extinção do processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a 

desistência e em consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARINA AMORIM KLAK SANTOS (REQUERENTE)

Glauco José Carneiro Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002115-28.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANA KARINA AMORIM KLAK 

SANTOS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. A parte autora informou a desistência do feito, requerendo a 

extinção do processo. Assim, e ante seu requerimento, homologo a 

desistência e em consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEUZA GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000813-95.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CLEUZA GONZAGA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos GOMES DE OLIVEIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, alegando que há na sentença prolatada erro 

material por haver omissão/obscuridade. Requer, por fim, o acolhimento 

dos Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada os pontos 

considerados omissos. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de 

Declaração para analisar os pontos considerados omissos/contraditórios 

pelo advogado/sociedade, ora Embargante. Instado a apresentar 

contrarrazões o Embargado manifestou pela inadmissibilidade do recurso, 

por tentar rediscutir o mérito. Os Embargos de Declaração nada mais são 

do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 
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Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja vista, 

apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. Quanto 

a alegação de que a condenação devia recair apenas quanto ao 

advogado CLAUDINO que foi o responsável pela propositura da ação, e 

posteriormente substabeleceu aos Embargantes, tenho que não merece 

acolhimento, vez que em nenhum momento o Embargante protocolou 

pedido de renuncia, conforme já havia procedido em outras demandas que 

também foram substabelecidas pelo advogado Claudino Aleixo, onde este 

suportou a condenação sozinho. Ademais, assevero ainda que, conforme 

termo de audiência de conciliação, o ora Embargante contratou pessoa 

para acompanhar a parte requerente deste processo, e denota-se que tal 

‘acompanhante’ não tinha capacidade postulatória, oportunidade em que 

informou o nome e telefone do escritório que havia lhe contratado para 

acompanhar os clientes na audiência de conciliação. Destaco, o nome e 

telefone por ele informados coincidem com os dados deste que ora 

Embarga a sentença prolatada. Conforme o referido termo de audiência, a 

parte autora esclareceu que a divida objeto da ação era legitima, e ainda 

que não conhecia o advogado que propôs a ação, que determinadas 

pessoas o abordaram em sua residência, aduzindo que poderiam ‘limpar 

seu nome’. Esclareço que a sentença abarca, por tanto, a condenação ao 

advogado CLAUDINO (visto ter sido o responsável pela interposição da 

lide temerária), bem como da sociedade de advogados que ora é parte 

Embargante, (por terem os poderes substabelecidos, tem também sua 

parcela de culpa na lide temerária). Porquanto, não houve qualquer 

inobservância ao substabelecimento mencionado nos embargos, razão 

pela qual a sentença merece ser mantida nos exatos termos proferidos. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada, de forma que apenas 

Esclareço que a sentença abarca, por tanto, a condenação ao advogado 

CLAUDINO (visto ter sido o responsável pela interposição da lide 

temerária), bem como da sociedade de advogados que ora é parte 

Embargante, (por terem os poderes substabelecidos, tem também sua 

parcela de culpa na lide temerária). P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

PONTES E LACERDA, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WARLEY MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001306-38.2018.8.11.0013. REQUERENTE: WARLEY MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. VISTOS, ETC... Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Depreende-se dos autos 

juntada de acordo a ser homologado. Verifica-se que não foram 

estabelecidas clausulas 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. 

Isto Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, 

parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo 

celebrado entre as partes anexo aos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas clausulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, CPC. Custas e honorários 

conforme acordo. 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. Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000706-17.2018.8.11.0013. REQUERENTE: PEDRO BEZERRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado. Verifica-se que não foram estabelecidas clausulas 

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. Isto Posto, de acordo com o 

art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei nº. 

9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as partes 

anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

clausulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC. Custas e honorários conforme acordo. 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. Remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

IZAIAS CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000332-35.2017.8.11.0013. REQUERENTE: IZAIAS CHAVES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte autora informou a desistência do 

feito, requerendo a extinção do processo. Denota-se que tal pedido 

ocorreu antes da realização da audiência de conciliação, e que ainda não 

havia sido apreciado pelo juízo. Desta forma, mesmo diante o não 

comparecimento do autor em audiência de conciliação, deixo de aplicar as 

cominações legais. Assim, e ante seu requerimento, homologo a 
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desistência e em consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000342-79.2017.8.11.0013. REQUERENTE: VALDECIR LOPES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. A parte autora informou a desistência do feito, requerendo 

a extinção do processo. Denota-se que tal pedido ocorreu antes da 

realização da audiência de conciliação, e que ainda não havia sido 

apreciado pelo juízo. Desta forma, mesmo diante o não comparecimento do 

autor em audiência de conciliação, deixo de aplicar as cominações legais. 

Assim, e ante seu requerimento, homologo a desistência e em 

consequencia JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. P.R.I.C Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 6 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 50/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc.;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Revogar as Portarias nºs 023/2015 e 12/2017/DF, que designou 

a servidora MARTA ONÉLIA JANÉRI, Técnica Judiciária, matrícula 2945, 

para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta e seguidamente, 

Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

– CEJUSC da Comarca de Poxoréu, a partir desta data.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Poxoréu - MT, 9 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17044 Nr: 664-70.2004.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico quer procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30208 Nr: 1012-44.2011.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Luis Ronchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Procópio de Resende, Maria H. Lima 

Rezende, Benedito Procópio de Rezende, Elisiomar Arantes Dias, Floripes 

B. de Rezende, Gilberto Morais Martins, Juraci Ribeiro da Paixão, Leodete 

de Pinho Carvalho Júnior, Airton Perera, Rubens Rosário Marques, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Zanatta - OAB:13.318/MT, 

Grasielli Arruda Seolin - OAB:/SP - 348860, Rafael Carlotto Correa - 

OAB:14144/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Elson Sousa Miranda - OAB:/MT - 16.514, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Marianna Ramos de 

Oliveira - OAB:23.546/0 OAB/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AIRTON PEREIRA, 

alegando omissão da decisão proferida às fls. 208/209, requerendo, 

assim, sua reforma para possibilitar ao embargante a apresentação de 

defesa na presente ação de usucapião (fls. 327/331).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 334).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte opor embargos de declaração tão somente 

para se insurgir contra a matéria apreciada, com nítida intenção de 

rediscutir tema amplamente discutido e já decidido.

Por tal razão os presentes declaratórios não merecem guarida.

Com efeito, a despeito do embargante alegar a existência de omissão na 

decisão de fls. 208/209, verifica-se que, em verdade, o recurso utilizado 

manifesta seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, de 

modo que não há falar-se em acolhimento dos embargos.

Denota-se em perfunctória análise do decisum que a arguida omissão não 

remanesce, pois a matéria foi sobejamente analisada em ocasião 

oportuna, de sorte que subsistindo a insurgência do embargante com o 

comando judicial deverá manejar o recurso adequado que, claramente, 

não se trata de embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, contudo, 

NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a decisão 

objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 153-81.2018.811.0014

 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: Valmiro Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação e, via de 

consequência, CONDENO a autarquia requerida à concessão do benefício 

previdenciário de pensão por morte em favor do autor, no valor mensal de 

um (01) salário mínimo, nos termos do art. 143, da Lei nº 8.213/91, devido 
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a partir da data do requerimento administrativo (10.09.2014), com a 

imediata implantação na folha de pagamento do requerido.Considerando 

tratar-se de relação não-tributária, as parcelas vencidas deverão ser 

atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na 

sentença e acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, na forma do art. 1º=F, da Lei nº 9.494/97 com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Precedente: RE nº 870.947/SE, 

repercussão geral).Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008-CGJ, para 

melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados 

necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente:Nome do segurado: VALMIRO ALVES DA SILVA.CPF nº 

065.361.381-00.Pis/pasep: Não consta.Benefício Concedido: LOAS.RMI - 

Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo.DIB - Data do início do 

Benefício: 10.09.2014.DIP – Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias a 

contar da intimação da presente sentença.Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias.Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte requerente, o 

qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até o momento da prolação da sentença (art. 85, § 4º, inc. III, novo Código 

de Processo Civil), isentando-o do pagamento das custas 

processuais.Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à instância superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário (REsp n.º 934.642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 

julgado em 30-06-2009).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80504 Nr: 1258-93.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRA E MEIRA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21506/O, Karine Meira Cunha - OAB:/SP nº 268.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de embargos à execução opostos por MEIRA E MEIRA LTDA – ME 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, já qualificados nos autos.

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Inicialmente, denota-se que a parte embargante comprovou a 

impossibilidade de adimplir as custas processuais, haja vista a debilitada 

situação econômico-financeira em que a empresa se encontra.

Destarte, DEFIRO a gratuidade de justiça.

II – DO EFEITO SUSPENSIVO.

Na espécie, vislumbra-se não houve requerimento de efeito suspensivo, 

motivo pelo qual DEIXO de digressionar sobre a matéria.

III – DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS.

No mais, preenchidos os pressupostos legais, RECEBO os presentes 

embargos para discussão SEM efeito suspensivo.

Por conseguinte, INTIME-SE o embargado para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS os autos para análise e deliberação, nos termos do 

art. 920, inciso II, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77641 Nr: 2303-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRA E MEIRA LTDA ME, Waldeclifio Elias 

Meira, LUCIANA RODRIGUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Ramos Júnior - 

OAB:OAB/SP 268905, karine Meira Cunha - OAB:SP/ 268.533, Mariele 

Oliveira

Mariele Oliveira - OAB:23.936

 VISTO,

CUMPRA-SE conforme determinado no feito em apenso.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70747 Nr: 890-55.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bezerra da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susana Lemos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de execução de título extrajudicial em que foi deferida a penhora 

e avaliação de um automóvel supostamente pertencente à executada, 

porém a diligência não foi regularmente cumprida em razão da incerteza 

acerca do fiel depositário do bem.

De fato, o despacho retro proferido nada constou sobre o depositário fiel.

Com efeito, o novel Código de Processo Civil prescreve que os bens 

móveis penhorados deverão ser colocados em poder do depositário 

judicial (NCPC, art. 840, II) e na falta desse ficarão em poder do exequente 

(NCPC, art. 840, § 1º).

No caso vertente, é cediço que este juízo não conta com depositário 

judicial, motivo pelo qual, sendo frutífera a constrição judicial, o exequente 

deverá ser nomeado como fiel depositário do bem.

Por fim, a despeito da inexistência de comprovação de propriedade do 

veículo, é cediço que a penhora sobre automóvel é admitida ainda que 

esse esteja registrado em nome de terceiro, porquanto o bem móvel se 

transmite pela tradição.

Portanto, esclarecidas as pendências existentes, DETERMINO seja 

cumprido o despacho retro proferido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77230 Nr: 2102-77.2017.811.0014

 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: Neron Alves Bacas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 
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Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64817 Nr: 1143-14.2014.811.0014

 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: Sonia Lourdes dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 116/121.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1043-20.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Código 79990

DECISÃO

VISTO,

Ante a certidão de fl. 125 e considerando que a Defensoria Pública deixou 

de atuar neste Juízo, desde o 01/09/2017, através da Portaria 

779/DPG/2017, NOMEIO o(a) advogado(a), Dr.(a) YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB/MT 12025, como Defensor(a) Dativo(a) do 

acusado.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 10 URH.

Em seguida, INTIME-O(A), para apresentação de defesa prévia, no prazo 

legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 05 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18850 Nr: 906-92.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ires Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Jr - 

OAB:MT/7581, Silvana da Silva Toledo - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MARIA IRES 

NOGUEIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento às fls. 266, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72870 Nr: 2089-15.2016.811.0014

 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: Amilton da Costa Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe da 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, PROCEDA à implantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, DETERMINO, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência 

que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28680 Nr: 1186-87.2010.811.0014

 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: Valdevino Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Moreira Lima - 

OAB:13457-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 115.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 
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valores depositados às fls. 111/112 à conta bancária indicada às fls. 115, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 08).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29488 Nr: 293-62.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Faustina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por GERALDA FAUSTINA 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento às fls. 233, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60198 Nr: 1430-79.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelina Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 RENOVE-SE a intimação, sob pena de extinção e arquivamento, sem 

resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74390 Nr: 741-25.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurice Rosa Pereira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 VISTO,

Considerando a suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública Estadual 

nesta comarca, aliado ao fato de que a requerente manifestou na 

secretaria deste juízo não ter condições de constituir advogado, NOMEIO 

como advogada dativa da parte ré a advogada GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 25.453, devendo essa 

ser intimada para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a 

honrosa nomeação.

Em aceitando o encargo, ARBITRO, desde já, honorários advocatícios 

equivalentes a 03 URH, conforme previsão da Tabela da OAB/MT, os quais 

deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Registra-se que no caso de aceite, deverá a causídica manifestar sobre o 

laudo pericial de fls. 86/87, em cinco (05) dias, desiderato que também 

deverá ser realizado pela autarquia requerida, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68488 Nr: 1421-78.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por EDITH RODRIGUES 

DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto este ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos.

Destarte, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder à presente impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Antes, contudo, PROCEDA-SE a conversão do tipo de procedimento, 

atentando-se, a Sra. Gestora, que a parte exequente é a autarquia 

previdenciária (INSS).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63937 Nr: 514-40.2014.811.0014

 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: Maria de Jesus Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MARIA DE JESUS 

NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, havendo seu 

total adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos 

para satisfação do crédito e a implantação do benefício concedido à 

exequente.
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Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70537 Nr: 764-05.2016.811.0014

 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: Ana Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 111.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 107/108 à conta bancária indicada às fls. 11, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 12).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61687 Nr: 1369-87.2012.811.0014

 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: Lindolfo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 120/124v.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21431 Nr: 593-97.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64180 Nr: 685-94.2014.811.0014

 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): Cícera Albuquerque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740-A

 VISTO,

 CUMPRA-SE, conforme determinado às fls. 127.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17455 Nr: 20-93.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por CÍCERA 

ALBUQUERQUE DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento às fls. 317, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 
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art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71960 Nr: 1566-03.2016.811.0014

 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: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DEFIRO o pedido de fls. 82/83.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE a competente carta precatória, observando 

as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72400 Nr: 1820-73.2016.811.0014

 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: Ana Odete Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ANA ODETE 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento às fls. 105, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69961 Nr: 430-68.2016.811.0014

 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: Obeceli Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 91/95v.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67833 Nr: 1101-28.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilo Inacio Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 108/113.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79447 Nr: 822-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDACY FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 
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regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 13 de novembro de 2018, às 13h00min, para 

realização da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67837 Nr: 1105-65.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Morais de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 106/111.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68426 Nr: 1387-06.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariedes Pereira Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68996 Nr: 1686-80.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Eurípedes Martins Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66081 Nr: 146-94.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carminda Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15.528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Verifica-se que o pleito de fls. 131 possui caráter executório, de modo 

que imperioso que a parte postulante apresente os cálculos de 

atualização, de acordo com a exegese do art. 524, caput, do novel Código 

de Processo Civil.

Assim, DETERMINO seja a causídica peticionante intimada para, querendo, 

em 15 (quinze) dias apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71014 Nr: 1035-14.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Pereira dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78591 Nr: 437-89.2018.811.0014

 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: Marilda Rosa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 23 de outubro de 

2018, às 15h00min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71376 Nr: 1252-57.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Tomazi Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismerina Vieira de Carvalho, Viturino Barcelo 

de Carvalho, Valdemir Vieira de Carvalho, Demais Invasores Incertos e 

Desconhecidos do imóvel Rural "Fazenda Ponte de Pedra"
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19337/O

 Vistos.

Tendo em vista que a requerida ISMERINA VIEIRA DE CARVALHO 

compareceu nos autos, por intermédio de advogado, conforme fl. 118, 

possuindo, assim, inequívoca ciência acerca da ação, dou-a por citada, 

nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para 

apresentação de contestação pela requerida mencionada acima.

 Ainda, quanto ao requerido VALDEMIR VIEIRA DE CARVALHO, 

desentranhe-se o mandado e proceda-se à nova tentativa de 

cumprimento, observando o endereço indicado na exordial.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71376 Nr: 1252-57.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Tomazi Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismerina Vieira de Carvalho, Viturino Barcelo 

de Carvalho, Valdemir Vieira de Carvalho, Demais Invasores Incertos e 

Desconhecidos do imóvel Rural "Fazenda Ponte de Pedra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19337/O

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 30 de janeiro de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71376 Nr: 1252-57.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Tomazi Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismerina Vieira de Carvalho, Viturino Barcelo 

de Carvalho, Valdemir Vieira de Carvalho, Demais Invasores Incertos e 

Desconhecidos do imóvel Rural "Fazenda Ponte de Pedra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19337/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos no sentido de intimar o advogado Dr 

Manoel Dioz Silva Neto, OAB/MT nº 19.337 , via DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para que devolva, em Cartório, no prazo de 5(cinco) dias, o 

processo acima identificado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77002 Nr: 1951-14.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNMG, BHGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Martignago de 

Souza - OAB:13.974 MT

 Código: 77002

DESPACHO

VISTO,

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, 

bem como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, 

REDESIGNO a audiência outra designada para o dia 24 de outubro de 

2018, às 16h30min (MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 05 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71376 Nr: 1252-57.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Tomazi Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismerina Vieira de Carvalho, Viturino Barcelo 

de Carvalho, Valdemir Vieira de Carvalho, Demais Invasores Incertos e 

Desconhecidos do imóvel Rural "Fazenda Ponte de Pedra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19337/O

 Processo nº 1252-57.2016.811.0014 (Código 71376)

Ação de Reintegração de Posse

Requerentes: Perci Tomazi Dalla Nora e Outra

Requeridos: Ismerina Vieira de Carvalho e Outros

 Vistos etc.

Nos termos do item 2.15.7 da CNGC, no cumprimento do mandado, 

havendo obstaculação de quem quer que seja, o Oficial de Justiça, ou a 

pessoa incumbida de cumpri-lo, deverá lavrar o auto relativo à obstrução e 

subscrevê-lo com duas testemunhas, fazendo-o juntar incontinenti aos 

autos, comunicando o fato ao Juiz do feito.

 Infere-se, portanto, que a requisição de força policial pressupõe a 

obstrução da ordem judicial, verbo que indica conduta positiva e não mera 

omissão quanto ao cumprimento da determinação do Juízo.

 Não há, salvo melhor juízo, ação comissiva de obstrução à ordem judicial, 

eis que a mera manutenção de barraco no local, sem a permanência de 

ocupantes, não implica em resistência.

Sem embargo da impertinência da requisição de reforço policial, determino, 

no uso do poder geral de efetivação (CPC, art. 139, IV), a adoção da 

medida coercitiva de retirada dos pertences dos invasores, acaso não 

retirem após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados de prévia 

intimação, depositando-os nas mãos da parte autora, mediante termo de 

compromisso, até ulterior deliberação judicial.

Certifique-se quanto a efetiva citação e transcurso do prazo para 

resposta.

 Em seguida, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 05 de dezembro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82110 Nr: 2394-68.2018.811.0033

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ademir da Silva e Madalena Maria Lemes da Silva, postularam a restituição 

de valores que foram pagos a título de custas judiciais no processo n.º 

100519-46.2018.8.11.0033.

Narraram que distribuíram nesta Comarca ação anulatória de negócio 

jurídico por exceção de contrato não cumprido c/c ausência de outorga 

uxória c/c reintegração de posse com pedido de tutela de evidência, que 

deveria tramitar em apenso ao autos Cód. 70125, posto que dependente 

deste.

Exposto que realizaram a distribuição de referida ação via PJE, efetuando 

o recolhimento das custas inerentes, todavia, por ser dependente de um 

processo físico, a distribuição deveria ter sido realizada fisicamente, 

razão pela qual postularam a desistência daqueles autos e o 

aproveitamento daquelas custas para a distribuição física dos autos.

Relataram que a desistência foi homologada, todavia, fora negado o 

pedido de aproveitamento das custas, sendo autorizado, o levantamento 

pelas vias competentes.

É o resumo do necessário.

Fundamento e decido.

Entendo que o pedido comporta deferimento.

 Conforme certificado às fl. 13, o valor que a parte pretende restituir 

encontra-se vinculado ao feito n.º 100519-46.2018.8.11.0033, que fora, 

de maneira equivocada, distribuída eletronicamente perante a Primeira 

Vara desta Comarca, já que o processo que o autor declarou ser 

dependente, é físico.

Assim, considerando que a distribuição eletrônica se deu de maneira 

equivocada, defiro o pedido de fls. 04/06.

Logo, expeça-se ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA para efetuar a restituição, informando o nome do requerente, seu 

CPF, o número da conta corrente, o prefixo da agência e o banco em que 

deverá ser creditado o valor a ser restituído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58407 Nr: 366-35.2015.811.0033

 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: ESTE JUIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUTRAS ENTIDADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REJANE BUSS 

SONNENBERG, para devolução dos autos nº 366-35.2015.811.0033, 

Protocolo 58407, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79319 Nr: 1227-16.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

62049399987, brasileiro(a), convivente, operador de máquinas. 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: 03/05/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de WILSON RODRIGUES DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de fisco 

municipal. O município de Nova Maringá-MT, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ n° 37.464.831/0001-24[...] vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 784, 

IX do Código de Processo Civil c.c as disposição da Lei n° 6830/80, propor 

a presente: AÇÃO DE EXCUÇÃO FISCAL, em face de Wilson Rodrigues da 

Silva, CPF/CNPJ: 620.493.999-87 RG: 0586250 SSPMT [...] I) da divida 

ativa: O executado (a) encontra-se em débito com este Município, devedor 

(a) da quantia de R$1921,67 (Hum mil, novecentos e vinte e um reais e 

sessenta e sete centavos). [...] II- Dos Pedidos: Pelo exposto, requer: a) a 

citação do executado [...] para que pague [...] ou garanta a execução[...] 

c) Garantida a execução, pela penhora, requer seja o (a) executado(a) 

intimado(a) para requerendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da intimação da penhora; d) Não sendo paga a divida, nem 

garantida a execução, requer-se que a penhora recaia preferencialmente 

em dinheiro, que esteja depositado em nome do(a) executado(a) em 

instituição financeira, mediante penhora on-line, a ser realizada pelo 

sistema BACEN-JUD; e) em recaindo a penhora sobre imóveis, sendo o (a) 

devedor(a) casado(a), determine também a intimação do cônjuge, bem 

como que seja determinado o registro da penhora ou do arresto[...] f) A 

condenação do(a) Executado(a) nas custas e honorários advocatícios à 

20 % sobre o valor atualizado da causa[...] h) [...] reque-se a dispensa da 

realização da audiência de conciliação e mediação[...] dá-se à causa o 

valor da execução representada pela CDA que embasa a presente ação., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1031/2018, 

1032/2018, 1046/2018, 1646/2018.

 - Valor Total: R$ 2.113,84 - Valor Atualizado: R$ 1.921,67 - Valor 

Honorários: R$ 192,17

Despacho/Decisão: PROCESSO: 1227-16.2018.811.0033CÓDIGO: 

79319REQUERENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ – MT.REQUERIDO: 

WILSON RODRIGUES DA SILVA.DESPACHOVistos.Cite-se, consoante 

requerimento formulado pela exequente à fl. 21.Cumpra-se.São José do 

Rio Claro – MT, 24 de setembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza 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, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2017

São José do Rio Claro, 08 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10599 Nr: 2352-10.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MARIANO, LUCIMEIRE 

MARIA SILVA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PEDRO COUTINHO, MARIA EUNICE 

BATISTA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida impugnar a 

penhora, intimo a parte autora para que, no prazo legal, impulsione os 
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autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 3718-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON JOSE SILVA BATISTA, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BRITO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

Considerando que esta magistrada foi convocada por seu superior 

hierárquico para comparecimento em evento que acontecerá em 

Cuiabá/MT entre os dias 17 e 18 de outubro de 2018, medida impositiva se 

torna a redesignação da audiência marcada neste feito, o que faço para o 

dia 06/02/2019, às ____:____ horas.

Intimem-se as partes e testemunhas porventura arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Visto.

Defiro o pedido da parte requerida para redesignação da audiência para o 

dia 27/11/2018, às 15:00 horas, restando cancelada a designada às f. 

229..

Intimem-se com urgência as testemunhas e partes acerca do 

cancelamento e redesignação da audiência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000494-33.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ALTRAO (REQUERIDO)

 

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$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78906 Nr: 1008-03.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VIEIRA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NÃO PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP, ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221.386/SP

 1. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos Requeridos para, em 

10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre os documentos juntados 

pela parte autora na impugnação à contestação (fls. 250/302), em 

obséquio aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26905 Nr: 777-54.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALETE SOMENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845-MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Vara Especializada de Meio Ambiente do Fórum de 

Cuiabá/MT, no dia 28/11/2018 às 14:35 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76115 Nr: 3817-97.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORETTO E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIZA STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos em correição.

1. A fim de validar o ato citatório, determino a intimação da advogada, Dra. 

Rejane Buss Sonnenberg, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos a competente procuração outorgada pela executada.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68454 Nr: 85-11.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL, 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A OAB/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/SP 

138.436, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:175803, 

SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908/MT

 intime-se o requerido Ford Motor Company Brasil, que requereu a perícia, 

para que efetue o recolhimento de 50% do valor apresentado pelo 

profissional, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76008 Nr: 3768-56.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSdB, CSDB, EDJFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 
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manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76115 Nr: 3817-97.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORETTO E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIZA STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos em correição.

1. A fim de validar o ato citatório, determino a intimação da advogada, Dra. 

Rejane Buss Sonnenberg, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos a competente procuração outorgada pela executada.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61380 Nr: 2412-94.2015.811.0033

 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: JFDM, ABFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79567 Nr: 1347-59.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PAULO GRIEBELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GHEDINI RAMOS - 

OAB:230.015/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-66.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON GARCIA SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BERTOLINO GARCIA SCHMIDT OAB - 436.415.471-72 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ISABELLE SILVA BRITO (EXECUTADO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-27.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE LIMA CANDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018 , às 13:40 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 10 de outubro de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-82.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 14h00min.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22987 Nr: 227-93.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENA AVILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor das certidões encartadas às fls. 117/118 e 

documentos acostados às fls. 119/120 destes autos, aliado ao teor dos 

ofícios n.º 109/2018 e 115/2018-DPMT, NOMEIO em favor da parte 

requerente a Dra. Lucivane Minusculi Basso, advogada militante da 

Comarca (OAB n.º 23.690/MT), cujos honorários advocatícios serão 

arbitrados ao final do processo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21623 Nr: 1881-33.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARLOS - Transporte de Cargas ETC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENGE S.A -ENGENHARIA E 

EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o término do prazo de suspensão dos autos, impulsiono para 

intimação da parte autora a dar andamento no feito, no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18718 Nr: 1761-24.2009.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GOMES DE ALENCAR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o término do prazo de suspensão dos autos, impulsiono para 

intimação da parte autora a dar andamento no feito, no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17467 Nr: 501-09.2009.811.0049

 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUCINDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o término do prazo de suspensão dos autos, impulsiono para 

intimação da parte autora a dar andamento no feito, no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16005 Nr: 1375-28.2008.811.0049

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMÍLIO AYMORÉ DA SILVA 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO REZENDE ROCHA - 

OAB:100942/MG, RICARDO SILVA RIBEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:264.018, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o término do prazo de suspensão dos autos, impulsiono para 

intimação da parte autora a dar andamento no feito, no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62656 Nr: 2619-74.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por Idade Rural

Código: 62656

Vistos.

Este Juízo designou audiência, em regime de mutirão, para serem 

realizadas no município de Santa Terezinha/MT, visando uma prestação 

jurisdicional mais objetiva e eficaz.

Porém, das 07 (sete) audiências designadas para o referido mutirão, em 

apenas 02 (dois) processos os respectivos mandados de intimação foram 

devidamente cumpridos, havendo pedido de redesignação em outros 03 

(três) feitos, o que, neste momento, inviabiliza o deslocamento do 

Magistrado e demais servidores até aquela localidade a fim de realizar o 

ato.

REDESIGNO para o dia 26 de novembro de 2018, às 14:00 horas (horário 

oficial do Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser 

realizada na Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara, em Vila Rica/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63704 Nr: 44-59.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACIDIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por Idade Rural

Código: 63704

Vistos.

Este Juízo designou audiência, em regime de mutirão, para serem 

realizadas no município de Santa Terezinha/MT, visando uma prestação 

jurisdicional mais objetiva e eficaz.

Porém, das 07 (sete) audiências designadas para o referido mutirão, em 

apenas 02 (dois) processos os respectivos mandados de intimação foram 

devidamente cumpridos, havendo pedido de redesignação em outros 03 

(três) feitos, o que, neste momento, inviabiliza o deslocamento do 

Magistrado e demais servidores até aquela localidade a fim de realizar o 

ato.

REDESIGNO para o dia 26 de novembro de 2018, às 14:30 horas (horário 

oficial do Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser 

realizada na Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara, em Vila Rica/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64212 Nr: 395-32.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por Idade Rural

Código: 64212

Vistos.

Este Juízo designou audiência, em regime de mutirão, para serem 

realizadas no município de Santa Terezinha/MT, visando uma prestação 

jurisdicional mais objetiva e eficaz.

Porém, das 07 (sete) audiências designadas para o referido mutirão, em 

apenas 02 (dois) processos os respectivos mandados de intimação foram 

devidamente cumpridos, havendo pedido de redesignação em outros 03 

(três) feitos, o que, neste momento, inviabiliza o deslocamento do 

Magistrado e demais servidores até aquela localidade a fim de realizar o 

ato.

REDESIGNO para o dia 26 de novembro de 2018, às 15:00 horas (horário 

oficial do Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser 

realizada na Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara, em Vila Rica/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63187 Nr: 2897-75.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARCELINA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 1/11//2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25751 Nr: 2151-23.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCM, MARIA AUXILIADORA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 1/11//2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63753 Nr: 78-34.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 1/11//2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63185 Nr: 2895-08.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA AIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 1/11//2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 2651-79.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA 

LICZKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 1/11/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63782 Nr: 104-32.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 25/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63781 Nr: 103-47.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA MARTINHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 25/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64388 Nr: 490-62.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE PEREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:25.313/A, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 25/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63783 Nr: 105-17.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE BRITO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 25/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 63681 Nr: 23-83.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 25/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63754 Nr: 79-19.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIA PEREIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 25/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63680 Nr: 22-98.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTE SIGNORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 18/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63784 Nr: 106-02.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA FERNANDES CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 18/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63904 Nr: 191-85.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O

 Vistos.

Considerando certidão de, fls. 34 e tendo em vista a redesignação de 

audiência para o dia 25 de outubro de 2018, nomeio curador dativo para 

patrocinar a defesa da requerida, Dr. Kayo Rhudson Carvalho, OAB/MT 

22.315-O, que deverá ser intimado pessoalmente para tomar 

conhecimento da presente nomeação.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se.

 Às providências.

Vila Rica/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62714 Nr: 2652-64.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:25.313/A, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 18/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 102-62.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI COELHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos paara intimação da parte autora a 

comparecer a perícia designada para o dia 18/10/2018, às 14:00 

horas(horário de Brasília)no Laboratório Cito Center, em frente ao Forum.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Alexandre Viegas - OAB:9.321-A, 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, 

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - OAB:15471, CARLOS ARAUZ 

FILHO - OAB:27171, CAROLINA FRITSCH - OAB:106504, Caroline 

Cristine Faria Rabito - OAB:23126, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT, 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, Fábio de Oliveira 

Pereira - OAB:13884, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - 

OAB:OAB/SP 206.727, GUIDO ÍCARO FRITSCH - OAB:89743, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - 

OAB:8.141-B, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP, Lair 

Pereira Martins - OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:181187, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:46815, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15280, Marcio Vinícius Costa Pereira - 

OAB:22.195-A/MT, Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683, Milena 

Grossi dos Santos Meyknecht - OAB:292635, MURILO CASTRO DE 

MELO - OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:47761, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Rafael Asevedo 

Bueno Mendes - OAB:59489, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - 

OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, RENATO 

LUIZ FRANCO DE CAMPOS - OAB:209784 OAB/SP, 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

 DECISÃO/CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Vistos em correição.

Trata-se de pedido postulado pelo autor/recuperando Roland Trentini, 

objetivando a obtenção de tutela de urgência com o fim específico de 

impedir a consolidação da propriedade de bem essencial na atividade do 

recuperando.

Aduz, que no último dia 17.09.2018, o Banco Daycoval S.A. procedeu à 

notificação cartorária do recuperando por meio do 1.º Ofício de Registro 

de Imóveis de Alto Garças-MT, visando a consolidação da propriedade n. 

5.532, que está registrada naquele Serviço notarial, uma vez que a 

referida área foi dada em garantia fiduciária na Escritura Pública de 

Quitação e de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel e seus aditivos.

Informa, que a referida matrícula se trata de uma importante área rural 

constituída por 266 hectares e 45 ares, denominada Fazenda Araguaia, 

que é utilizada para o plantio de lavoura e exercício da atividade agrícola 

do recuperando.

Alega, que tamanha a importância desta matrícula objeto da notificação 

que foi necessária a sua inclusão no plano de recuperação judicial, posto 

que, por tratar-se de área 100% produtiva, bem como estar localizada em 

ponto estratégico para fins de plantio, seu ciclo produtivo recai sobre todo 

o ano (safra e safrinha), permitindo a geração de uma importante receita 

para formação do fluxo de caixa do recuperando que, dentro de uma 

estimativa baseada numa média histórica, proporciona mais de 30.000 

(trinta mil) sacas entre milho e soja.

Por fim, postula em caráter de tutela de urgência a suspensão da 

consolidação da propriedade promovida pelo Banco Daycoval S.A. sobre 

o imóvel matriculado sob o n. 5.532, do 1.º Ofício de Registro de Imóveis 

Alto Garças-MT, determinando-se, para tanto, a imediata expedição de 

ofícios aos respectivos serviços notariais.

À ref. 172 este r.juízo determinou a intimação do administrador judicial para 

que se manifestasse, no prazo de 48 h, quanto ao pedido de suspensão 

de consolidação.

Pois bem.

 Antes analisar a tutela de urgência, cumpre tecer comentários quanto o 

instituto da recuperação judicial.

 É dizer, que a recuperação judicial é uma medida jurídica legal utilizada 

para tentar evitar a falência do recuperando, conforme preleciona o artigo 

47 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas – LFRE (Lei nº 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005)

 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

De compulsar os autos, verifica-se que o autor/recuperando pretende 

tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade n. 

5.532, registrada no 1.º Ofício de Registro de Imóveis de Alto Garças-MT, 

pelo Banco Daycoval S.A.

Ab initis, importante destacar que cabe ao juízo verificar a essencialidade 

do referido bem para a recuperação judicial, ou seja, se o bem é essencial 

para a continuidade das atividades econômicas do recuperando.

De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) 

ou risco ao resultado útil do processo.

 A referência “a prova inequívoca”, diz Teori Albino Zavascki “deve ser 

interpretada no contexto do relativismo próprio do sistema processual. O 

que a lei exige não é, certamente, prova de verdade absoluta – que 

sempre será relativa, mesmo quando concluída a instrução – mas uma 

prova robusta, que, embora no âmbito da cognição sumária, aproxime, em 

segura medida, o juízo de probabilidade do juízo de verdade” (in 

Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva. 1997, p. 76).

Compulsando detidamente os autos verifica-se que a situação presente 

espelha uma dessas hipóteses que autorizam o deferimento integral do 

pedido de antecipação inaudita altera parte.

 Com efeito, a parte autora alegou que o bem objeto do pedido de 

suspensão da consolidação são essências para a continuidade de sua 

atividade econômica, o que restou comprovado pelo relatório 

apresentando pelo administrador judicial à ref. 178, em que se constatou 

que o referido imóvel caracteriza bem essencial para manutenção das 

atividades empresariais do recuperando, vez que constitui propriedade 

altamente produtiva.

Logo, considerando o teor da manifestação do administrador judicial à ref. 

178, onde o mesmo sustenta que o imóvel objeto da consolidação de 

propriedade é essencial para o desenvolvimento das atividades 

empresariais do recuperando e, ainda, que o mesmo está inserido no 

plano de recuperação judicial como importante ativo gerador de receitas, 

há que ser deferido o pedido de suspensão do procedimento de 

consolidação da propriedade mencionado pelo devedor, em homenagem 

aos princípios da preservação da empresa e do interesse público.

 Como se sabe, via de regra o credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial.

 Todavia, em respeito ao princípio da preservação da empresa, insculpido 

no art. 47 da Lei 11.101/2005, quando o bem for reconhecido como 

indispensável à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, 

impõe-se que o mesmo permaneça na posse da empresa, de 

conformidade com o art. 6º, § 4º, do citado diploma legal.

 Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

 “GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOSRECURSO D E A G R A V O D E I N S T 

R U M E N T O N º 1 0 0 3 9 1 1 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 A G R A V A 

N T E S : A G R O V E R D E AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. E 

OUTROS.EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

– DECISÃO QUE RECEBEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DETERMINOU A 

EXCLUSÃO DOS SÓCIOS COMO LITISCONSORTES ATIVOS E AUTORIZOU 

A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE CREDORES FIDUCIÁRIOS – 

EMPRESÁRIOS RURAIS – INCLUSÃO NA RECUPERAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.101/2005 – 

2 (DOIS) ANOS DE ATIVIDADE COMPROVADA E INSCRIÇÃO NO 

REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS PREVIAMENTE AO PEDIDO 

RECUPERACIONAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – 

BENS IMÓVEIS ESSENCIAIS À ATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PERÍODO DE 

BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) .Não se sujeitam à 

recuperação judicial, os bens dados em garantia por alienação fiduciária, 

exceto aqueles cuja essencialidade afeta a atividade empresarial exercida 

pela empresa recuperanda”. (MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 0 9 / 0 4 / 2 

0 1 8) .

 “ S E B A S T I A O B A R B O S A 

FARIAS1004881-30.2017.8.11.0000GABINETE DO DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIASAGRAVANTE: BANCO BMG SAEMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE CRÉDITO 
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BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR TITULAR DA 

POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA QUE É 

ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA – 

PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – 

SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

- INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3º, E ART. 6º, § 4º, AMBOS DA LEI 

Nº 11.101/05 – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES AJUIZDAS EM FACE DOS 

SÓCIO SOLIDÁRIOS – POSSIBILIDADE – SÓCIOS NÃO GARANTIDORES 

-ART. 6º “CAPUT” DA LEI Nº 11.101/05 - RECURSO PROVIDO. O credor 

titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, não 

se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3º, da 

Lei nº 11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao 

banco credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, 

deve permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem.Sendo o 

bem imóvel dado em garantia essencial a atividade da empresa 

recuperanda o procedimento de consolidação da propriedade junto ao 

competente Ofício de Registro de Imóveis deve ser suspenso durante o 

prazo de blindagem. A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do sócio solidário que não é 

garantidor, inteligência do art. 6º da Lei 11.101/05.” (SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

 Em face do exposto e em consonância com o parecer do administrador 

judicial, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão 

do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel rural 

matriculado sob o n. 5.532, do 1.º Ofício de Registro de Imóveis Alto 

Garças-MT, pertencente ao recuperando, mantendo a mesma na posse do 

imóvel essencial à sua atividade produtiva, durante o prazo de blindagem.

No mais, ciente do agravo interposto à ref. 177 pela BUNGE ALIMENTOS 

S/A, MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.

Cadastrem-se os advogados peticionantes e substabelecimentos 

conforme requerido às refs. 170 e 177 dos autos.

Intime-se o Cartório do 1.º Ofício de Registro de Imóveis desta urbe e o 

Banco Daycoval S/A acerca da presente.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7017 Nr: 606-33.2006.811.0035

 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: Ana Maria Viana da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 7017

Vistos em correição.

Fls. 145/147: Levando-se em consideração a certidão de óbito da autora 

(fl. 142) comprovando que esta deixou 03 (três) filhos, intime-se o patrono 

da autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a inexistência 

de demais herdeiros, tendo em vista que apenas peticionou pela 

habilitação do cônjuge do “de cujus” deixando de mencionar quanto aos 

seus filhos.

Em seguida, tornem-me conclusos para deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14704 Nr: 737-32.2011.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, e por tudo o mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTE O 

PEDIDO, para condenar o Requerido BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS S/A, a pagar ao Requerente a título de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo 

referido valor ser corrigido monetariamente a partir do sinistro 09.05.2009, 

com base no INPC acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação válida. Condeno o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. P.R.I.C.Após, o 

trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

l e g a i s . A l t o  G a r ç a s / M T ,  0 3  d e  o u t u b r o  d e 

2018.________________________________________LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 1541-29.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Fraga de Freitas, ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA, João Batista de Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Participações S/A ( 

Rede de Ensino a Distância LFG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO BOUVIE DE 

OLIVEIRA - OAB:16323, Patrik Camargo Neves - OAB:156.541 SP, 

RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 No que se refere, as matérias que poderão ser arguidas em sede de 

impugnação ao cumprimento de sentença, há que se pontuar que a 

doutrina majoritária entende que o rol do artigo 525 é exaustivo, salvo as 

matérias de ordem pública, desde que não estejam já protegidas pela 

eficácia preclusiva da coisa julgada. Com efeito, não mais sendo permitido 

ao executado voltar a discutir o direito exequendo fixado em sentença, 

haverá na impugnação uma limitação da cognição horizontal, 

restringindo-se as matérias passíveis de alegação nessa espécie de 

defesa.De análise dos autos, verifica-se que o acordão de fls.153/156, 

condenou a parte executada ao pagamento de indenização a parte autora 

no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como alterou o pagamento da 

verba honorária devida ao advogado do autor para 20% sobre o valor da 

causa.Outrossim, o referido acordão transitou em julgado em 07.02.2018, 

não podendo ser objeto de discussão nos presentes autos, porquanto foi 

atingido pelo instituto da coisa julgada.Assim, a irresignação do executado 

deveria ser aviada mediante o meio processual adequado, porquanto, a 

impugnação não serve de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido.Posto isso, e sem maiores delongas, REJEITO a impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls.186/187) manejado por ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA.No mais, intime-se o exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias pugnando o que dê direito.Intime-se. 

Cumpra-se.Alto Garças/MT,04 de outubro de 2018Lener Leopoldo da Silva 

CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior - OAB:15193, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia, e CONDENO os réus BRUNO DE MOURA 

AMANCIO, PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, VANDERSON 

PEREIRA DE SOUZA, VINICIUS ALVES CORREA BARZOTTO e WILKER 

JHONYTTAN RIBEIRO DA SILVA, como incursos nas sanções previstas 

no art. 155, § 1° (repouso noturno) e § 4°, incisos I (rompimento de 

obstáculo) e IV (concurso de pessoas), c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal).Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma 

legal, passo à dosimetria da pena

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14359 Nr: 394-36.2011.811.0035

 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: Clenilza Gonçalves da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Light Serviços de Eletricidade S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Freire - OAB:2.255-A

 Código nº: 14359

DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se pessoalmente o requerente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Após, conclusos.

Alto Garças/MT, 09 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13850 Nr: 1026-96.2010.811.0035

 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): Roland Trentini, Companhia de Saneamento do 

Estado de Mato Grosso, Município de Alto Garças - MT, Serafin Carvalho 

Melo, Rogerio Arruda Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Frederico da Silveira Barbosa - OAB:7.340 

- A, GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - OAB:7062, Pétrick 

Joseph Jonodsky Canonico Pontes - OAB:292.306, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerido Roland 

Trentini, Dr.Fernando César Passinato Amorim, OAB/MT-7542, para que 

apresente as testemunhas Hélio Antunes Brandão Filho e Serafim 

Carvalho Melo, na solenidade aprazada, tendo em vista que não se 

encaixam nas hipóteses de intimação pelo Juízo, conforme o CPC.

 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: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Alexandre Viegas - OAB:9.321-A, 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, 

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - OAB:15471, CARLOS ARAUZ 

FILHO - OAB:27171, CAROLINA FRITSCH - OAB:106504, Caroline 

Cristine Faria Rabito - OAB:23126, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT, 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, Fábio de Oliveira 

Pereira - OAB:13884, Fernando Tardioli Lúcio de Lima - 

OAB:OAB/SP 206.727, GUIDO ÍCARO FRITSCH - OAB:89743, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - 

OAB:8.141-B, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP, Lair 

Pereira Martins - OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA 

BRENNER - OAB:181187, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:46815, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15280, Marcio Vinícius Costa Pereira - 

OAB:22.195-A/MT, Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683, Milena 

Grossi dos Santos Meyknecht - OAB:292635, MURILO CASTRO DE 

MELO - OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:47761, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Rafael Asevedo 

Bueno Mendes - OAB:59489, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - 

OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, RENATO 

LUIZ FRANCO DE CAMPOS - OAB:209784 OAB/SP, 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

 IMPULSIONO os asutos ao Banco Daycoval S/A para que tome ciência da 

decisão de REF. 180, assim reduzida: Em face do exposto e em 

consonância com o parecer do administrador judicial, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando a suspensão do procedimento de 

consolidação da propriedade do imóvel rural matriculado sob o n. 5.532, do 

1.º Ofício de Registro de Imóveis Alto Garças-MT, pertencente ao 

recuperando, mantendo a mesma na posse do imóvel essencial à sua 

atividade produtiva, durante o prazo de blindagem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54115 Nr: 395-74.2018.811.0035

 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: MARIA PAULA DE BASTOS, Adircilene Antonia de 

Bastos, ABILENE ANTONIA DE BASTOS QUEIROZ, ADILSON ANTONIO DE 

BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ISAIAS ANTONIO DE BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARNEIRO 

SANTOS - OAB:20757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 54115

DESPACHO.

Vistos em correição.

Cuida-se de Arrolamento Sumário, cujo rito é regulado pelos artigos 659 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Nomeio como inventariante a requerente MARIA PAULA DE BASTOS 

dispensada de todos os termos, até mesmo os de compromisso e de 

declarações de inventariante.

Preferindo o sucessor à partilha amigável, como neste caso, a 

simplificação do arrolamento dependerá basicamente de dois requisitos:

I - Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes;

II - Devem estar em total acordo com a partilha amigável. (art. 2.015 do 

Código Civil c/c art. 659 do Código de Processo Civil).

Certifique-se acerca da existência dos documentos necessários, 

constantes dos artigos. 659 e seguintes do CPC.

Notifique-se a Fazenda Pública estadual, tratando de único bem imóvel, 

cuja tributação respectiva e eventuais ônus tributários sobre o bem lhe 

dizem respeito, inclusive o imposto causa mortis, para os fins devidos.

Dê-se ciência ao Ministério Público da presente ação.

Depois de cumpridas as diligências acima determinadas, comprovado o 

recolhimento dos tributos, conclusos para homologação da partilha ou 
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adjudicação e determinar a expedição do respectivo formal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-83.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JAYNE FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Impulsionamento por Certidão Nos termos da 

CNGC impulsiono o presente feito para redesignar a Audiência de 

Conciliação desta data, para o dia 13/11/2018, às 14:00, tendo em vista o 

aguardo da posse da Conciliadora credenciada. Intime-se as partes. Alto 

Garças, 09 de outubro de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-22.2012.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

LEONICE RODRIGUES DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS CERAMICA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos CNGC bem como com aporte do 

novo endereço do promovido, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 27/11/2018, às 

13:00 horas (MT). Alto Garças, 9 de outubro de 2018. GERSON NUNES 

DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, 

CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 

34711559

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57712 Nr: 1599-56.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walkleine Lessa Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para intimá-la 

da redesignação da oralidade para o dia 18 de outubro de 2018, as 

14h00min.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37083 Nr: 416-44.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson Osmar de Carvalho Silva, Ana 

Carolina Freitas Rodrigues, Pedro de Paula Simão dos Santos, Eurique dos 

Santos Oliveira, Luciano Oliveira Miltes, Saldobeir Santos Moura, Wuallyx 

Felipe Teles Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA SILVA 

PARREIRA - OAB:19416/O, Silvana Paula Gomes - OAB:37.682/GO

 Código nº 37083

Despacho

Em atenção à decisão de fl. 26, expeça-se carta precatória, visando a 

intimação pessoal do réu Wuallyx Felipe Teles Santos Lima para 

informar-lhe sobre a desídia de seu advogado, e no prazo de 08 (oito) 

dias, apresentar as razões recursais, ou para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, constituir novo patrono, para apresentar as devidas razões 

no prazo legal, advertindo-o de que em caso de inércia será nomeado 

defensor público ou dativo.

Alto Taquari/MT; 08 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 2877-52.2017.811.0092

 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: MASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:13668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante nos 

autos, e a redesignação da audiência, serve a presente para fins de 

intimação do advogado da parte autora, para comparecimento na 

audiência de conciliação redesignada para o dia 29 de outubro de 2018, 

às 14h30min (horário MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40736 Nr: 352-97.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINETE MARIA DA SILVA ME, Dinete Maria da 

Silva Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 AUTOS Nº 352-97.2017.811.0092 – Cód. 40736

Vistos etc.

I. Cite-se o executado, pelo correio, na forma do art. 8º, I, da Lei nº 

6.830/80, para pagamento do débito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º, 

caput, da Lei de Execuções Fiscais), sob pena de serem penhorados e 

arrestados tantos quantos bastem à execução.

 II. Não pago o débito nem garantida à execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.

III. Registre-se a penhora ou arresto independente do pagamento de 

custas outras despesas (art. 14, LEF).

IV. O devedor poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

garantindo o juízo mediante depósito em dinheiro, fiança bancária ou 

penhora.

V. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação 

de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei n. 6.830/80.

VI. Com fundamento no art. 827 do CPC/15, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa (Art. 85, § 8º do CPC/15), em 

vista do trabalho despendido na presente, e reduzido pela metade em 

caso de pronto pagamento (Art. 827, § 1°).

VII. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º 

LEF).
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Intime-se. Cumpra-se.

Alto Taquari-MT, 21 de fevereiro de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21506 Nr: 316-65.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Spraytec Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Fomento Agropecuária Ltda - ME, 

Ednaldo Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Guilherme Kreling 

Vanzella - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo sem manifestação da parte executada nos autos, conforme AR 

de fls. 97, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 

parte exequente, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-10.2011.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BEZERRA SOUZA (REQUERENTE)

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDES P BORGES MORAES - ME (REQUERIDO)

RANDES PAULO BORGES MORAES (REQUERIDO)

WILLIAM SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010030-10.2011.8.11.0092. REQUERENTE: ALEX SANDRO BEZERRA 

SOUZA REQUERIDO: RANDES PAULO BORGES MORAES, RANDES P 

BORGES MORAES - ME Defiro os pedidos (I.D 14439067), para determinar 

a correção da autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento 

de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação. Intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, consignando 

que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será 

realizada na forma do § 2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista 

no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado 

de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde 

já determino. A impugnação somente poderá versar sobre: falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; manifesto 

excesso de execução; erro de cálculo ou causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 

da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para 

pagamento, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 

517 do Novo Código de Processo Civil, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. ALTO TAQUARI, 8 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-03.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME TEREZINHO ARAUJO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000232-03.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA 

BORGES EXECUTADO: GUILHERME TEREZINHO ARAUJO DIAS Expeça-se 

mandando executório, devendo o executado ser citado para efetuar o 

pagamento em 03 (três) dias, do valor principal. Em caso de não 

pagamento, o Oficial de Justiça deverá efetuar a penhora e avaliação do 

objeto de penhora e, em ato contínuo, intimar o executado. Efetuada a 

penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação (artigo 53, §1º da Lei 9.099/95), quando poderá oferecer 

embargos (artigo 52, IX), por escrito ou verbalmente. Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor (artigo 53, §4º, da Lei 

9.099/95). Cumpra-se. ALTO TAQUARI, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000264-08.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FABIANA RODRIGUES CRAVEIRO (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000264-08.2018.8.11.0092. REQUERENTE: REGINA FABIANA 

RODRIGUES CRAVEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Em 

observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Novo Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação ao pedido. ALTO TAQUARI, 9 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-70.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

JOAO FERREIRA BORGES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000040-70.2018.8.11.0092. REQUERENTE: JOAO FERREIRA BORGES 

FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se do retorno dos autos. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. ALTO TAQUARI, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-42.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

WELLINGTON CAMBUI DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000016-42.2018.8.11.0092. REQUERENTE: WELLINGTON CAMBUI DINIZ 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Recebo o Recurso Inominado no efeito devolutivo (art. 43 da Lei dos 

Juizados Especiais). Intime-se a parte recorrida para oferecer resposta 

escrita, no prazo de 10 dias, com fulcro no art. 42, §2º da Lei 9.099/95. 

Cumprida a determinação acima, remeto o feito à Egrégia Turma Recursal 

com as nossas homenagens. ALTO TAQUARI, 8 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2018- DF

O EXMO Doutor Tibério de Lucena Batista, MM. Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Apiacás/MT, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO a necessidade de manter adequada prestação 

jurisdicional nesta Comarca de Apiacás e seus positivos reflexos no 

próprio conceito do Poder Judiciário.

CONSIDERANDO as recomendações dadas pela Corregedoria de Justiça 

em Correição realizada na data de 22/02/2018, que recomendou a 

separação dos feitos envolvendo o Juizado Especial, motivo pelo qual, foi 

instalada uma sala para alocar os processos do Juizado Especial;

RESOLVE , com fundamento no art. 482, § 7º, I e Art 486 da CNGC:

Art. 1º - NOMEAR a servidora Judite Anschau, Analista Judiciária, 

Matricúla 24382 como auxiliar do Juizado Especial, sendo que, a mesma 

deverá assinar nos documentos que couber o Gestor Judiciário sempre 

por procuração, ficando à encargo do Gestor Judiciário Yuri Muniz a 

conferência dos documentos.

Art. 2º - DETERMINAR que a racionalização do processo de produção 

compreenderá as medidas indicadas, na forma do manual de que trata o 

art. 479 da CNGC sem prejuízo de outras nele contidas.

Art. 3°- Determinar que caberá ao gestor judiciário distribuir à auxiliar as 

tarefas a serem executadas, de acordo com as metas estabelecidas, bem 

como aferir os processos prioritários, aptos à arquivamento, paralisados 

há mais de 100 dias e etc.

Art. 4º - Caberá ainda, ao Gestor Judiciário Yuri Muniz, zelar pela divisão 

equitativa do serviço em quantidade e qualidade e pela observância da 

prioridade legal dos feitos em tramitação

Art. 5° - Ficará a critério do gestor verificar se os servidores estão 

mantendo a organização do armário, das mesas, dos escaninhos, a 

limpeza do ambiente físico da secretaria do Juizado.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo cópia à Egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como afixando-se 

cópia no átrio do Fórum para conhecimento de todos.

Apiacás-MT, 26 de Setembro de 2018.

 Assinado digitalmente

Tibério de Lucena Batista

Juiz Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 37309 Nr: 64-52.2012.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Madeiras Mundial Ltda 

- Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MUNDIAL LTDA - ME, CNPJ: 01870716000102, Inscrição Estadual: 

13.033.760-9. 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$ 21.518,36 - Valor 

Atualizado: R$ 21.518,36 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fls. 56 haja vista que o 

executado não foi citado. Compulsando os autos verifico a existência de 

pedido de citação por edital não apreciado. Diante disso DEFIRO a citação 

via edital, conforme requerido na (fls. 42) pelo prazo de 30(trinta) dias. 

Transcorrido o prazo, remeta ao exequente para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para 

analise do pedido de fls. 56.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Ás providências.

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, Cintia Taise Bialeski 

Melo, digitei.

Apiacás, 22 de agosto de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45828 Nr: 548-33.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Lopes Ltda - Me, Benedito Lopes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO LOPES DA SILVA, Cpf: 

95122265100, 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.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 118.790,20 - Valor 

Atualizado: R$ 118.790,20 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Feito em ordem.Cumpra-se a 

Secretaria da Vara o (a) despacho/decisão/sentença retro.

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, Cintia Taise Bialeski 

Melo, digitei.

Apiacás, 22 de agosto de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 32421 Nr: 58-55.2006.811.0084

 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): S.T.Bysckouski-ME, Jozeli Ferreira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 
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OAB:13.701-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S.T.BYSCKOUSKI-ME, CNPJ: 

05792200000148, Inscrição Estadual: 13229497-4. 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$ 2.132,00 - Valor 

Atualizado: R$ 2.132,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código: 32421.Vistos.Inicialmente, indefiro o pedido de 

pesquisa via RENAJUD.Compulsando os autos verifico que até o momento 

as exequentes não foram devidamente citadas, não devendo prosseguir o 

feito antes da regularização processual, razão pela qual determino a 

citação por edital da exequente S.T Bysckouski ME, haja vista a certidão 

negativa de fl. 109-v.Por fim, intime-se a parte exequente para no prazo de 

10 (dez) dias juntar a presente endereço da executada Joseli Ferreira 

Rodrigues para a citação da mesma.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Apiacás-MT, 27 de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz 

Substituto

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, Cintia Taise Bialeski 

Melo, digitei.

Apiacás, 22 de agosto de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45177 Nr: 534-83.2012.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. V. de Araújo Combustível Ltda, Edgar 

Della Vedova de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para apresentar as contrarrazões da 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46601 Nr: 267-43.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S Baleeiro Bazar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de pesquisa ao Sistema BACENJUD, INFOJUD e SIEL 

para encontrar o atual endereço da parte requerida que até o presente 

momento não foi citada.

Em que pese ser dever da parte trazer aos autos o endereço para 

possibilitar a citação do executado como condição de desenvolvimento 

válido e regular do processo, em determinados casos, 

excepcionalíssimos, pode o magistrado realizar buscas nos sistemas à 

disposição do judiciário em homenagem a eficiência, cooperação e 

razoável duração do processo.

Portanto, defiro, exclusivamente consulta no sistema INFOJUD, pois, ao 

SIEL, é possível apenas para pessoas físicas possuidoras de títulos 

eleitorais. Quanto ao Bacenjud, a consulta ao infojud já alcança a 

pretensão da parte, portanto indefiro.

Nesta data, portanto, realizo a consulta e verifico que o endereço 

encontrado é o mesmo constante dos autos, conforme extrato que segue 

a decisão.

 Com efeito, o Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do CPC/15, 

preservar a igualdade entre os partes, não podendo, a modo algum, 

favorecer ou prejudicar uma parte e, houve demasiadamente oportunidade 

de buscas junto a diversas empresas e sistemas, não logrando-se êxito 

em encontrar endereço da parte adversa.

 Ressalte-se que o processo arrasta-se desde 2014 e sequer a parte foi 

capaz de trazer aos autos o endereço para realizar a triangularização do 

processo. Não se pode perpetuar demandas inócuas sem que a parte 

traga o mínimo possível para localização e, assim, possibilitar a demanda, 

no caso em apreço, o ônus pertence ao requerente de diligenciar em 

busca de seus interesses.

Posto isto:

1) INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que indique o atual 

endereço da parte executada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do arts. 239 c/c 485, inc. IV, ambos do 

CPC/15.

2) Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

Apiacás/MT, 08 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 220-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almenis Candida de Moraes, NdML, EdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Guedes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 Intimo as partes para que fiquem cientes da certidão emitida pela central 

de distribuição no dia 8/10/2018, ref. 138, adiante transcrita: Conforme 

decisão judicial de ref. 132, "certifico que procedi à distribuição do 

protocolo 101860 com numeração 2230-88.2018.811.0038 para 

prosseguimento do feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55390 Nr: 243-56.2014.811.0038

 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: Bento Rodrigues de Almeida

 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:

 Intimação da parte autora para manifestar, caso queira, acerca da 

Impugnação ao cumprimento de Sentença apresentado pela parte 

requerida, juntada em Ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71433 Nr: 2892-23.2016.811.0038

 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: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Cesário de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51014 Nr: 868-61.2012.811.0038

 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: LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, 

caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência 

fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença 

cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de 

zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito 

em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 

obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, certifique, a fim de 

que seja dado o prosseguimento do necessário ao 

pagamento/adimplemento do valor referente aos honorários 

sucumbenciais.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.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57078 Nr: 1604-11.2014.811.0038

 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: Oberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.742/93 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, objeto da 

lide, em favor de OBERTO DOS SANTOS, correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 23/06/2014 –, e os honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 

da Súmula do STJ.A atualização monetária de benefícios de prestação 

continuada deve tomar como base o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios devem seguir a 

remuneração da caderneta de poupança, salvo índice outro fixado no 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com repercussão geral 

reconhecida.Reforçando esse entendimento, a 1ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 

905), acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos pacificou 

entendimento que nas condenações judiciais de natureza administrativa 

em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: 

juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56949 Nr: 1525-32.2014.811.0038

 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: Osvaldo Ferreira de Jesus

 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 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, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-39.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

FABIANO APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. INTIMO o recorrido para, querendo, apresentar Contrarrazões ao 

Recurso. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-84.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 09/10/2018. ARAPUTANGA, 9 de outubro de 2018 JUSCENIL 
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ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

- TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-30.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAN BRASILEIRO RIOS (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 09/07/2018 ARAPUTANGA, 9 de outubro de 2018 JUSCENIL 

ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

- TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000404-44.2017.8.11.0038; Valor causa: 

$18,740.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 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. ARAPUTANGA, 

9 de outubro de 2018 JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40749 Nr: 703-50.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO FERNANDO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON BENEDITO DOS 

ANJOS - OAB:136173

 Vistos etc.

Intime-se a causídica a regularizar o seu pedido acostado em fls.674/675 

(assinatura).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68132 Nr: 1649-12.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Delegacia de Policia 

Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Honório Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 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 ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de oitiva de testemunha para o dia 24/10/2018, 

às 17h, a ser realizada no Fórum da comarca de Nova Mutum/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40129 Nr: 1356-86.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, informando detalhadamente o atual endereço do 

requerido ou requerer a conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47444 Nr: 535-43.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Teixeira, Raquel Cristina da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gezuino Catarino da Cruz - 

OAB:10620-E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Em estrito cumprimento as ordens prolatadas na certidão de fl. 241, 

CERTIFICO e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que 

transcorreu “in albis” o prazo para o Embargante manifestar-se acerca da 

impugnação apresentada.

Ato contínuo, INTIMA-SE as partes, na pessoa de seus advogados 

constituídos, para que esclareçam, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

pretendem seja designada audiência de instrução e/ou outras provas que, 

eventualmente, ainda queiram produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56019 Nr: 3324-78.2016.811.0026

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON FELIX DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.Custa, se houver, pela parte 

autora.Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao 

prazo recursal, proceda com as baixas necessárias e 

ARQUIVE.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 
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Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 111 Nr: 77-08.1987.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Garcia Barroso, Geraldo Petronilio 

Barroso da Silva, Juarez Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875, Cassio Felipe Miotto - OAB:7252/MT

 Vistos.

Em que pese o exequente ter juntado a planilha atualizada do débito, o 

mesmo não realizou nenhum requerimento, razão pela qual determino que 

o mesmo seja intimado novamente na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do 

PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16563 Nr: 178-10.2008.811.0026

 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: Delina Celestina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Diante do julgamento procedente da impugnação à justiça gratuita, 

determino o prosseguimento do presente feito, com a intimação da 

embargante por advogado (que ainda não comprovou a comunicação de 

sua renúncia) e PESSOALMENTE (através de oficial de Justiça), para que 

a mesma efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Decorrido o prazo da intimação, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17481 Nr: 189-39.2008.811.0026

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delina Celestina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252/MT

 Vistos.

Inicialmente insta consignar que cabe ao advogado renunciante comunicar 

ao seu cliente acerca de aludido ato, bem como que o causídico 

permanece responsável pela representação do mandante durante os 10 

(dez) dias seguintes, consoante artigo 112 e seus parágrafos do CPC.

Friso que o advogado não comprovou a efetivação da comunicação de 

seu cliente, ressaltando que a AR juntada, constou como motivo de 

devolução da correspondência: “não procurado”, o que não demonstra 

que o cliente se mudou ou que seria impossível tal comunicação.

Ademais, o causídico somente comunicou o juízo acerca de sua renúncia 

07 (sete) dias depois do início do prazo para recorrer da sentença e 

levando-se em conta sua responsabilidade nos 10 (dez) dias 

subsequentes, reputo o requerido como intimado.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado da demanda, trasladando as 

cópias necessárias para os embargos em apenso e, após, arquive-se o 

feito com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45703 Nr: 1406-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para 

minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 17.401,97 (dezessete mil, 

quatrocentos e um reais noventa e sete centavos), referente às parcelas 

atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que será 

atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros 

moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09, até a data da expedição do RPV/Precatório”.Sem prejuízo ao 

cumprimento da sentença retro e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3842 Nr: 521-84.2000.811.0026

 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 Antonio Lopes de Lima, repres. Sonia Regina 

Nagy de Lima Soni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Ecofram Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdecir Pagani - OAB:16783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de Souza 

- OAB:6249/MT, Elbio Gonzalez - OAB:7241-A/MT, Jairo Magalhães 

Gonçalves - OAB:8271/SC, Maria Rita S. Carvalho - OAB:12895, Mário 

Paes Landim - OAB:127-956/SP, Patrick Alves Costa - OAB:9423/MS, 

Paulo Tadeu Haendchen - OAB:2926/MS, Sócrates Gil Silveira Melo 

- OAB:2.269/A

 Impulsionam-se os presentes autos para solicitar sua devolução ao 

Advogado Dr. Elbio Gonzalez, no prazo de 03 (três) dias, considerando 

que o processo foi retirado em carga no dia 22.08.2018, sob pena das 

sanções dispostas no art. 234, §2º, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71961 Nr: 3525-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível e Criminal de Diamantino, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 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 ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 
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designação de audiência de INTERROGATÓRIO para o dia 30/01/2018, às 

13h30min, a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20517 Nr: 899-88.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo 

Penal, c/c o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS, vulgo 

“ZEZINHO”, ante a prescr ição da pretensão puni t iva 

estatal.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.INTIME-SE, via DJE, o patrono 

do denunciado.Desnecessária a intimação do denunciado do inteiro teor 

da presente sentença, nos termos previstos na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina em seu 

art. 1387 que será dispensada a intimação pessoal do réu nos casos de 

sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, 

inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse 

ato].Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de 

Identificação Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para as 

anotações pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11533 Nr: 1633-15.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE SOUZA MIRANDA 

SOARES - OAB:3.958/MT, Liliane Campanelli Ohara - OAB:1378646

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Advogado da parte exequente para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a 

ação e promover o que lhe compete, postulando a habilitação dos 

herdeiros necessários de acordo com os artigos 110 e 869, ambos do 

CPC, sob pena de extinção da execução.

2. Em seguida, requerido a habilitação de herdeiros, OPORTUNIZE o prazo 

de 10 (dez) dias, para o Instituto manifestar-se.

3. Diversamente, decorrido o prazo do item 1 in albis, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos conclusos para sentença.

4. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

 CUMPRA-SE.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-10.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARCELLO ANDRADE SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010200-10.2016.8.11.0026. REQUERENTE: GERSON GREGORIO 

LUNDQUIST JUNIOR REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME VISTOS. I – DEFIRO a produção 

de prova testemunhal. II – Para tanto designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de outubro de 2018 às 14:00h. III – Não havendo 

requerimento de intimação através de oficial de justiça deverá a 

testemunha JUCELIO MARCELO DE ALMEIDA comparecer em juízo 

independente de intimação. IV – Intime-se as partes através de seus 

advogados, conste que existe pedido de depoimento pessoal do 

representante/preposto da requerida, na pessoa de Sidiney de Oliveira. 

ARENÁPOLIS, 8 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-10.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARCELLO ANDRADE SANTOS (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 - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010200-10.2016.8.11.0026 Valor da causa: $17,600.00 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR Endereço: Rua DUQUE DE 

CAXIAS, S/N, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 

INTERLAGOS LTDA - ME Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 203, VILA 

NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 INTIMANDO(A): GERSON 

GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, através de seu patrono, para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22 de outubro de 

2018, às 14h00, 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: 22 de outubro de 2018, às 14h00, a ser realizada 

no Fórum desta comarca na sala de audiência da Vara Única. 

OBSERVAÇÃO: Não havendo requerimento de intimação através de oficial 

de justiça deverá a testemunha JUCELIO MARCELO DE ALMEIDA 

comparecer em juízo independente de intimação. ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 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 (art. 362 e §§ do 

CPC). ARENÁPOLIS, 9 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: 1000002-62.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (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. 1000002-62.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: LUCIANA DE CASTRO SILVA Endereço: 

Rua Augusto Morais Cajango, 294, BELA VISTA, 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: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

,através de seu partono, 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, 9 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: 8010205-32.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ELEN CRISTINA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 8010205-32.2016.8.11.0026 Valor da causa: $12,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELEN CRISTINA MARTINS DE SOUZA Endereço: Rua APARICIO 

SOARES DOS SANTOS, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

GETULIO VARGAS, 1300, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

Senhor(a): ELEN CRISTINA MARTINS DE SOUZA FINALIDADE: 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste acerca dos valores depositados nos autos. 

ARENÁPOLIS, 9 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: 1000104-21.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

ROGERIO SANTOS DA SILVA (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 
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Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000104-21.2017.8.11.0026 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROGERIO SANTOS DA SILVA Endereço: RUA PRESIDENTE 

VARGAS, 516, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: Inexistente, 

s/n, Rodovia Regis Bittencourt, km. 293, Botuverá, Inexistente, 

ITAPECERICA DA SERRA - SP - CEP: 06850-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, na pessoa de seu patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 4.745,85 (quatro mil, 

setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 9 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: 1000116-98.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

EZIO RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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. 1000116-98.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,600.00 POLO ATIVO: Nome: EZIO RODRIGUES LARA Endereço: Rua: 

Joaquim Otavio Pereira, Sn, Bolivia, 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: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 9 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: 1000395-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

GERUSA DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. 1000395-84.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: GERUSA DE ARAUJO PEREIRA Endereço: 

Rua Deputado Emanuel Pinheiro, 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: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo legal. ARENÁPOLIS, 9 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 
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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 Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56781 Nr: 538-06.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CERQUEIRA CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Vistos.

 Recebo os embargos de declaração opostos pela parte embargante.

 Entretanto, considerando que seu eventual acolhimento pode implicar na 

modificação da decisão embargada, intime-se o embargado para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57798 Nr: 1110-59.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PLÁCIDO GOÉS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHOLI PRODUÇÃO COM. IND. IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O, GÜNTHER PLATZECK - OAB:134.563-SP, ÍRIO SOBRAL 

DE OLIVEIRA - OAB:112215-SP

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59564 Nr: 343-84.2016.811.0088

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ, CRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Pavão de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 Decido.Quanto à preliminar arguida na contestação do requerido Carlos 

Roberto Torremocha, entendo que não merece prosperar, eis que se 

confunde com o mérito e será analisada no momento oportuno. Pelo 

exposto, afasto tal preliminar. Assim, como não há nulidades ou questões 

pendentes a serem apreciadas, DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como 

ponto controvertido:a) ocorrênc de improbidade administrativa;b) autor 

(es) do (s) ato (s) de improbidade;c) extensão e consequências dos atos 

de improbidade eventualmente praticados.Defiro o pedido de produção de 

provas documentais (por meio dos documentos já apresentados) e orais, 

consubstanciadas nos depoimentos das pessoas indicadas no rol 

apresentado pelas partes (ref. 96 e 100).CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte requerida (Carlos Roberto Torremocha) 

apresente o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2019, às 13:30. 

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. Intimem-se as 

partes, por seus advogados, com as advertências legais. Deverão os 

advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à 

produção da prova testemunhal. Outrossim, observo que foi suscitado 

pelos requeridos a realização de prova pericial de avaliação na área, a 

qual se mostra pertinente a fim de se constatar o valor real do 

imóvel.Assim, determino que a Gestora Judiciária certifique quanto à 

existência de profissional habilitado para realizar a avaliação no imóvel. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60274 Nr: 676-36.2016.811.0088

 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: DELÍRIO OSVALDO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM INÁCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Deixo por ora de analisar a petição de ref. 30 e, considerando o teor da 

certidão de ref. 29, determino a intimação do autor para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, procedendo ao 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado expedido à ref. 7.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53847 Nr: 499-43.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Execução de Alimentos proposta Edina Ferreira Lopes, em 

face de Roberto Mateus dos Santos.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito, a representante quedou-se inerte (ref.16).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do 

processo (ref. 22).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso do processo, a representante não promoveu os atos que lhe 

incumbiam, a fim de dar seguimento ao presente processo.

 DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a natureza da ação.

 Recolha-se eventual mandado de prisão expedido.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57144 Nr: 752-94.2015.811.0088

 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: RPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de união estável c/c partilha de bens movida 

por Renata Pereira Carvalho em face de Aldo Albino Fabrin.

A gratuidade da justiça foi indeferida.

Intimado a recolher as custas e taxas devidas, a parte autora apresentou 

agravo retido.

O feito encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano.

 É o relatório. Decido.

Como outrora delineado na decisão inicial, não cabe ao Poder Judiciário 

assumir o ônus das despesas de quem tem condições de fazê-lo, sob 

pena de prejuízo daqueles que realmente comprovem a sua 

impossibilidade.

Devidamente intimada a regularizar o recolhimento, a autora bastou-se a 

apresentar agravo retido. Novamente intimada, não apresentou qualquer 

manifestação.

Assim, por todas essas razões, tenho que o indeferimento da petição 

inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto JULGO EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, 

nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

P.R.I.

 Dispenso a intimação da parte requerida, uma vez que esta sequer 

chegou a ser citada.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66565 Nr: 1603-65.2017.811.0088

 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: COSME PEREIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT, RUTILENE PEREIRA BARRÊTO - OAB:30657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para o fim de confirmar a liminar 

de despejo concedida e condenar o réu a pagar à parte autora o valor de 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente aos alugueres 

remanescentes entre o período de 11/2016 a 08/2017.Tal valor 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 o réu 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. Certificado o trânsito em 

julgado, AUTORIZO o levantamento, em favor do autor, do valor 

depositado a título de caução, devendo a Secretaria observar o 

regramento do Provimento nº. 68/2018 - CNJ.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as demais determinações, não havendo requerimentos, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73775 Nr: 690-49.2018.811.0088

 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: EDISMAR ALVES DOS SANTOS

 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:

 RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de benefício assistencial proposta por 

Edismar Alves dos Santos em face de Instituto Nacional do Seguro Social.

O advogado do autor requereu a desistência da ação, em virtude do 

falecimento de seu cliente.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. IX do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, em caso de morte da parte autora, a ação 

for considerada intransmissível.

 Com efeito, considerando tratar-se de ação na qual se pleiteava benefício 

assistencial em razão da condição de portador de deficiência do autor, 

que veio a óbito, não há falar-se em continuidade da demanda.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. IX do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Sem 

honorários, tendo em vista o motivo da extinção.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se o advogado da parte autora e a parte 

requerida. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59214 Nr: 130-78.2016.811.0088

 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: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO INDIGENA YUKAPKATAN DO 

POVO ARARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 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$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e 

cinquenta reais), 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 seu 

vencimento, 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. 523 do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70707 Nr: 4555-17.2017.811.0088

 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: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) De plano, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, ante a 

comprovação de hipossuficiência da parte autora.No que tange ao pedido 

de fixação de alimentos provisórios, certa que o artigo 4º da Lei 5.478/68 

os traz como meio de antecipação da tutela pretendida na ação, motivo 

pelo qual os mesmos só podem ser deferidos se há no processo prova 

pré-constituída, o que não pode ser aferido no presente caso, vez que 

embora a requerente tenha acostado ao processo atestado de matrícula 

em nome de Paloma de Oliveira Silva, verifico que não fora juntado 

documento comprovando a filiação da jovem, sendo, portanto inexistente a 

referida prova, motivo pelo qual os indefiro.Deixo de designar audiência 

preliminar de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, em virtude da 

ausência de instalação de CEJUSC na Comarca. (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56261 Nr: 220-23.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSS, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR MONTEIRO DA SILVA FILHO, 

natural de Aripuanã-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇAVistos.RELATÓRIOTrata-se de Ação de Alimentos 

proposta pelo Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto 

processual, em face de Moacir Willians da Silva Monteiro.Devidamente 

intimada para informar o endereço atualizado do executado, a 

representante dos exequentes quedou-se inerte (ref.95).Instado a se 

manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do processo (ref. 

99).É, em síntese, o relatório.Vieram os autos conclusos para 

sentença.FUNDAMENTAÇÃOEstabelece o art. 485, inc. III do CPC que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito quando o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias.No caso do processo, a representante 

não promoveu os atos que lhe incumbiam, a fim de dar seguimento ao 

presente processo. DISPOSITIVOAssim sendo, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Sem custas, ante a natureza da 

ação. Recolha-se eventual mandado de prisão expedido. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o executado via edital.Ciência ao Ministério 

Público.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, 08 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57381 Nr: 878-47.2015.811.0088

 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): José Esponton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Diante do exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL.CONDENO a parte 

requerida a proceder à indenização pela lesão ao bem difuso violado, nos 

termos do art. 13, da Lei 7.347/85 c/c art. 491, I, CPC, cujo valor deverá 

ser aferido em liquidação;CONDENO a parte requerida a proceder à 

regeneração da área degradada, no prazo de doze meses, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 por dia de atraso, limitada a 

R$100.000,00 (cem mil reais);CONDENO a parte requerida no pagamento 

das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários 

advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Diligências 

Necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73110 Nr: 270-44.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LAÉRCIO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DE SOUZA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido do advogado de remessa do presente processo ao 

Juizado Especial, uma vez que é seu dever protocolar a ação no Juízo 

correto.

Diga o autor, por seu advogado, sobre o interesse na continuidade do feito 

no Juízo da Vara Única, em cinco dias, sob pena de extinção.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55545 Nr: 2014-16.2014.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO POLETO LIZZONE, LEONICE GIRARDI LIZZONI, 

MAICO ALEX STORK, ERNESTO DERING, ALICE GRENZEL DERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTO LIZZONI, GELCI DERING LIZZONI, 

DIELSON LIZZONI, FRANCIELE LIZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB:658, TEMAIR 

CARLOS SIQUEIRA - OAB:658/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação do herdeiro retro (ref. 63), diga o 

inventariante o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas 

da lei.

Determino, ainda, que a Secretaria certifique se houve a citação de todos 

os herdeiros indicados, bem como a intimação das Fazendas Públicas, 

consoante já determinado à ref. 57.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 1479-53.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a decisão de fls. 140 encontra-se 

equivocada. Desta feita, CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO a 

determinação mencionada.

No mais, trata-se de ação previdenciária proposta por ANDREA FERREIRA 

RIBEIRO em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

visando ao recebimento do benefício assistencial à pessoa portadora de 

deficiência.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou proposta de acordo 

às fls. 135/136.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 613 de 750



Ante a concordância da parte autora (fls. 139) com a proposta formulada 

pela autarquia requerida, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e JULGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as competentes 

Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para pagamento do débito, em consonância com as 

disposições contidas nos artigo 910, § 1º, do NCPC e 100, § 3º da CF/88, 

OBSERVANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DO PROVIMENTO Nº 68/2018 – CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-44.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIVALDA CARVALHO TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

novembro de 2018 às 14h30min, que realizar-se-á na sala de audiências 

de conciliação deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-58.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOSUE DA CONCEICAO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010079-58.2014.8.11.0088. REQUERENTE: JOSUE DA CONCEICAO LEITE 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, determino: 1. Expeça-se Alvará de levantamento 

em favor da parte requerente da quantia depositada no id 8875104, qual 

seja, R$ 6.144,22 (seis mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e dois 

centavos), devendo ser depositada na conta indicada por essa (id 

9023029). · OBSERVE-SE a Secretaria quando ao disposto no Provimento 

nº 68/2018 – CNJ. 2. No mais, determino a intimação do requerido, para 

que indique conta corrente em sua titularidade para o levantamento da 

quantia depositada a maior, uma vez que consoante o teor da Resolução 

nº 011/2017 - Tribunal Pleno, todos os Alvarás deverão ser eletrônicos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 3. Após o 

cumprimento das determinações acima, retornem conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 24 de agosto de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn 

Vaz Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-58.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOSUE DA CONCEICAO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida para, 

querendo, se manifestar nos termos do Provimento 68/2018 - CNJ, 

apresentando impugnação ou recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como, para que indique conta corrente em sua titularidade para o 

levantamento da quantia depositada a maior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-90.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN (ADVOGADO(A))

HERMES HAHN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000033-90.2018.8.11.0088. REQUERENTE: HERMES HAHN REQUERIDO: 

ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO Vistos. Defiro o pedido 

ora formulado e redesigno a audiência para o dia 05 de novembro de 

2018, às 14 horas. Proceda-se à citação do requerido no endereço 

declinado pelo autor nesta oportunidade. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 27 de setembro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-47.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

VILMAR ANTONIO MISSIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO FACHINELLO (REQUERIDO)

SILVANA COELHO CAETANO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref. 

15726662, requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52850 Nr: 1261-57.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RVDNAL, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Em razão da ausência do Magistrado na Comarca nesta data, REDESIGNO 

a audiência de instrução e julgamento para a data de 27 de novembro de 

2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo (fl. 69), o representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa, 

que são comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73525 Nr: 2549-64.2018.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Carlos de Morais Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.[...]Pelo exposto, ao tempo em que REVOGO a Prisão 

Preventiva outrora decretada, com fulcro no art. 282, do CPP, aplico a 

medida cautelar diversa à prisão de internação voluntária, para tratamento 

de reabilitação em centro, com tal finalidade e, via de consequência, 

DETERMINO as seguintes providências:1) MÁRCIO CARLOS DE MORAIS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 614 de 750



BORGES deverá ingressar de modo voluntário no tratamento para 

reabilitação, tão logo, for liberado do cárcere;2) Em havendo o ingresso de 

MÁRCIO CARLOS DE MORAIS BORGES no Centro de Reabilitação 

“Caverna de Adulão”, localizado na Gleba Tibagi às margens do Rio 

Cravari (aproximadamente 40 km deste Município de Brasnorte), cujo foi 

previamente autorizada a vaga pelo representante legal do mencionado 

Estabelecimento, para aludida finalidade, ao final do referido tratamento 

deverá o representante legal da “Caverna de Adulão” comunicar a este 

Juízo desta Comarca de Brasnorte – MT, que MÁRCIO CARLOS DE 

MORAIS BORGES encontra-se reabilitado;3) Juntamente ao tratamento de 

reabilitação ofertado pelo Centro de Reabilitação “Caverna de Adulão”, 

determino reiteradamente que seja comunicada a Secretaria de Saúde e a 

Secretaria de Assistência Social, ambas localizadas nesta Cidade de 

Brasnorte, para que de modo conjunto, aquelas providenciem consulta 

psiquiátrica para MÁRCIO CARLOS DE MORAIS BORGES[...];4) 

Comunique-se a Prefeitura de Brasnorte, para que por meio da sua 

Secretaria Especializada, promova o deslocamento de MÁRCIO CARLOS 

DE MORAIS BORGES da Delegacia de Polícia situada nesta Cidade de 

Brasnorte ao Centro de Reabilitação “Caverna de Adulão”, localizado na 

Gleba Tibagi às margens do Rio Cravari (aproximadamente 40 km deste 

Município de Brasnorte), eis que aquele irá ingressar de modo voluntário 

em tratamento de reabilitação no citado Centro e está sendo liberado do 

cárcere nesta data.[...].Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a 

cópia desta decisão como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação/alvará de soltura, se por outro motivo o 

acusado não estiver preso/termo de compromisso/título executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62458 Nr: 1977-79.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o decurso do prazo de suspensão do feito, 

nos termos da decisão de ref. 21, e visando ao devido impulsionamento 

dos autos, intimo a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar, requererendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62453 Nr: 1976-94.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o decurso do prazo de suspensão do feito, 

nos termos da decisão de ref. 21, e visando ao devido impulsionamento 

dos autos, intimo a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar, requererendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71847 Nr: 1853-28.2018.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO ACCO, LUCIMARI ROSSATO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usimat Destilaria de Álcool Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262-MT, Fábio Valente - OAB:8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 Vistos etc.

Ante os documentos trazidos aos autos á ref. 34, verifico que o banco de 

dados do SERASA não consta pendências nos nomes dos embargantes, 

bem como inexistem negativações e protestos.

Todavia, consta a informação de que há uma “Ação Judicial”, não sendo 

especificado pelo extrato do sistema SERASA o responsável por tal 

inclusão.

Diante do exposto, DETERMINO que seja oficiado o SERASA para que 

preste informações no prazo de 10 dias acerca de como se deu a 

inclusão do dado denominado “Ação Judicial”, incluindo o nome do 

responsável por tal ato em nome de:

Marcos Antônio Acco (CPF 752.776.209-82 e RG 4.012.256-7 SSP/PR);

Lucimari Rossato Acco (CPF 787.274.219-53 e RG 5.836.583-1 SSP/PR);

Após o decurso de prazo, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62448 Nr: 1970-87.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o decurso do prazo de suspensão do feito, 

nos termos da decisão de ref. 21, e visando ao devido impulsionamento 

dos autos, intimo a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar, requererendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59321 Nr: 298-44.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO SOARES LOURENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando o decurso do prazo de suspensão do feito, 

nos termos da decisão de ref. 22, e visando ao devido impulsionamento 

dos autos, intimo a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar, requererendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73436 Nr: 2514-07.2018.811.0100

 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: CHAPADÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROQUE JACOBOWSKI, Adelar Mateus 

Jacobowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO a 

expedição de MANDADO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE para 

impedir a concretização da ameaça dos réus de turbarem ou invadirem os 

imóveis rurais da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 25.000,00 até de R$ 1.000.000,00, sem prejuízo de outras 
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medidas coercitivas em caso de descumprimento da ordem.Desde já 

DEFIRO reforço policial acaso necessário. CITE-SE a parte requerida para 

responder a ação no prazo legal.INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento em audiência de conciliação, com a presença da 

conciliadora credenciada, a ser marcada conforme disponibilidade em 

agenda pela Secretaria do Juízo. Advirta-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º do 

NCPC).Cumpra-se servindo a presente dec isão como 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73629 Nr: 2620-66.2018.811.0100

 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: Humberto Luiz Borges - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que toda criança ou adolescente tem direito ao acesso às 

diversões e aos espetáculos públicos, classificados como adequados à 

sua faixa etária (art. 75, caput, do ECA), com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e defiro à expedição 

de alvará de autorização, devendo ser observadas as seguintes 

cautelas:a)As crianças com idade inferior a 12 (doze) anos estão 

proibidas de entrar no evento;b)Os(as) adolescentes com idade igual e 

superior a 12 (doze) anos e inferior a 18 (dezoito) anos poderão ingressar 

e permanecer no local do evento desacompanhados(as) dos pais ou dos 

responsáveis legais, desde que devidamente identificados por 

pulseiras;c)Os organizadores do evento tomarão todas as cautelas 

necessárias e preventivas para evitar acidentes com menores e com o 

público em geral;d)É expressamente proibida a venda de bebidas 

alcoólicas a menores de 18 anos de idade, bem como a venda ou o 

fornecimento de quaisquer substâncias que causem dependência física 

ou psíquica ao público em geral. Sendo que, acaso haja descumprimento 

de tais obrigações, ao responsável pelo ato e aos 

genitores/representantes legais dos(as) menor(es) serão, individualmente, 

aplicadas multa de R$ 1.000,00 (um mil reais).[...]Notifique-se o Conselho 

Tutelar, a Polícia Militar e a Polícia Civil atuantes nesta Cidade de Brasnorte 

– MT da realização do evento em comento, enviando-lhes cópia da 

presente decisão, para devida fiscalização e providências cabíveis, 

mormente, no que tange à promoção da segurança local por parte das 

referidas polícias.Ciência ao representante do Ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas 

legais.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Sirva a cópia desta 

decisão como alvará de autorização/notificação/ofício/mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21082 Nr: 380-56.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EVA ELIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/O

 INTIMAÇÃO DA RÉ, na pessoa de sua advogada, para que compareça 

perante a Secretária da Vara Única, no prazo de 05 (cinco) dias para 

retirar o bem (aparelho de DVD), bem como para que informe os dados 

bancários, bem como número do CPF para fins de levantamento de valor 

apreendido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73436 Nr: 2514-07.2018.811.0100

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPADÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROQUE JACOBOWSKI, Adelar Mateus 

Jacobowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

determinar que a ré Município de Brasnorte, deposite até quinto dia útil do 

mês a quantia equivalente a 3(três) salários mínimos na conta a ser 

indicada pela parte no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa de 

R$300,00( trezentos reais) por dia de atraso.Em adição, determino que o 

faça mensalmente nas mesmas condições, observada a orientação 

prescrita pelo médicos responsáveis pela junta médica responsável pelo 

laudo retro juntado, seja a paciente encaminhada aos hospitais 

particulares ( custeando o município além das despesas médicas, o 

transporte e hospedagem necessários para a autora e mais uma 

acompanhante), no prazo de até 30(trinta) dias do encaminhamento da 

indicação médica devidamente justificada ao Secretário de Saúde de que 

inexiste tal tratamento disponível na rede pública de Brasnorte, sob pena 

de multa de R$300,00( trezentos reais) por dia de atraso.PRI.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000192-94.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SEIFERT (AUTOR(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000192-94.2018.8.11.0100 AUTOR(A): DELMAR SEIFERT 

RÉU: NEUTO LUIS FERRARI Vistos etc. Defiro a petição de ID. 15594016 e 

determino a baixa na distribuição do feito com as cautelas de praxe, em 

razão do valor da causa que excede 40 salários mínimos. Cumpra-se. 

BRASNORTE, 28 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000193-79.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CARDAMONE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 
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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. 1000193-79.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$588.50 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: CELIO CARDAMONE Endereço: 

Estrada Tibagi, S/N, Rancho Ipióca, 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: 23/11/2018 Hora: 

12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 9 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: 8010067-37.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FAVORINO RIBEIRO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010067-37.2016.8.11.0100 REQUERENTE: FAVORINO 

RIBEIRO SOARES REQUERIDO: APARECIDO LEANDRO DA SILVA Vistos 

etc. Intime-se o promovido para comprovar nos autos o cumprimento do 

acordo no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras medidas 

coercitivas, tais como penhora online via BACENjud e restrições de 

circulação do veículo via RENAjud. Intime-se o promovente para fiscalizar 

o cumprimento da ordem. Cumpra-se servindo a presente decisão como 

mandado. BRASNORTE, 28 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000194-64.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Concesso B. da Silva (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. 1000194-64.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$185.06 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: Concesso B. da Silva Endereço: 

Rua: Pantanal, 1193, 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: 23/11/2018 Hora: 12:15 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 9 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-49.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES (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. 1000195-49.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,859.03 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: HEBERT WESLENN DOS SANTOS 

MORAES Endereço: Rua: Campo Novo, 441, 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: 23/11/2018 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, 9 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30336 Nr: 89-50.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Processo: 89-50.2013.811.0110 Código: 30336

Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o pedido de fls. 71, e determino a SUSPENSÃO do processo, pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do pedido referido.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43812 Nr: 1513-54.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEDISON LUIZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão- Determinação

Cuida-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido Liminar, proposta por WEDISON 

LUIZ DE JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

O requerente narra às fls. 09 que seu pedido administrativo foi negado 

pelo INSS, no entanto, em análise às fls. 41/44, verifica-se que o pedido 

não fora analisado, por falta de documentação.

É o relatório.

DECIDO.

Visto que não foi aportado ao processo o documento comprobatório do 

indeferimento do pedido na esfera administrativa, havendo apenas 

decisão determinando o preenchimento de informações e documentos (fls. 

41/44).

 Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

631.240/STF, intime-se a parte autora para emendar a inicial, nos termos 

do artigo 321, do CPC, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

indeferimento;

1. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

1.1. A juntada do documento que comprove o indeferimento do pedido 

administrativo.

 Após, venham os autos conclusos para deliberação acerca do pedido da 

tutela de urgência.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22960 Nr: 520-60.2008.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AILTON BARBOSA, MARTA BARBOSA 

DOS SANTOS, EDSON INACIO TOMÉ, WILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - 

OAB:10075-MT, LEANDRO GOMES DALLAZEN - OAB:MT/23411-0

 INTIMAR ADVOGADOS DE DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS 
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FINAIS, POR ESCRITO, EM 05 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32170 Nr: 1910-89.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON FIRMINIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90928 Nr: 1070-04.2016.811.0101

 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): Edson Domingos Catarino, ANGELITA 

GROSFOSKI TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista ao exequente para 

manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade retro, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 577-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA SASSI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora (embargante), para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 386,41 (trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 20. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Cláudia aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 06/2018-DF Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. 

Juiz Substituto e Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato 

Grosso, em conformidade com o disposto no Edital de Convocação de 

Entidades n° 03/2017/DF, torna público a relação das entidades aprovadas 

para o fim de se tornarem beneficiárias dos recursos financeiros 

provenientes das prestações pecuniárias, composições civis, das 

transações penais e suspensão condicional dos processos desta 

Comarca de Colniza-MT:

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; Associação Ministério da Esperança de 

Colniza.

Consigno que as entidades aprovadas terão o prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da publicação deste edital, para apresentarem seus projetos, em 02 

(duas) vias, contendo as especificações descritas no Anexo III do Edital n° 

03/2017/DF.

Colniza-MT, 04 de outubro de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90087 Nr: 2881-16.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSL, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

RECEBO a petição inicial e, nos termos do artigo 911, cc. Art. 531, § 1º, 

ambos do CPC, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento do valor demonstrado pela 

parte exequente, além das vincendas, sob pena de prisão civil pelo prazo 

legal, podendo, no entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, 

mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

Autorizo, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

 Apensem-se os presentes autos à ação de conhecimento que tramita 

neste Juízo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87860 Nr: 1546-59.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VS, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a emenda à petição inicial, tornando-a parte da peça exordial.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

Nos termos do artigo 911, cc. Art. 531, § 1º, ambos do CPC, DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

proceda ao pagamento do valor demonstrado pela parte exequente, além 

das vincendas, sob pena de prisão civil pelo prazo legal, podendo, no 

entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, mesmo, justificar 

fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

Autorizo, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.
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 Apensem-se os presentes autos à ação de conhecimento que tramita 

neste Juízo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82741 Nr: 3853-20.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, FSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Coêlho de Araújo 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346, CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - 

OAB:20346/A

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81828 Nr: 3244-37.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

RECEBO a petição inicial e, nos termos do artigo 911, cc. Art. 531, § 1º, 

ambos do CPC, DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento do valor demonstrado pela 

parte exequente, além das vincendas, sob pena de prisão civil pelo prazo 

legal, podendo, no entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, 

mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

Autorizo, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

 Apensem-se os presentes autos à ação de conhecimento que tramita 

neste Juízo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 1545-74.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VS, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos autônoma em que a parte exequente 

optou pelo rito expropriatório.

RECEBO a emenda à petição inicial, tornando-a parte da peça exordial.

DEFIRO à parte exequente as benesses da assistência judiciária gratuita.

CITE-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a 

dívida (art. 523, caput do CPC), acrescidos de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82118 Nr: 3441-89.2017.811.0105

 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: ICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.No tocante ao pedido de tutela de urgência de natureza cautelar 

em apreço, prevista no art. 300 do CPC, cumpre consignar que deve ser 

deferido quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo.O art. 301 do CPC faculta, 

para a efetivação da tutela cautelar, as medidas de arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.No caso em tela 

denota-se que o requerente vindicou o impedimento ao requerido em 

celebrar contratos de compra, venda, locação, arrendamento dos bens 

até a composição perquirida, pois estaria dilapidando os bens. Não se 

olvida que a parte ré esteja de fato se desfazendo dos bens com escopo 

de frustrar eventual composição e até mesmo prejudicar a parte autora, 

entretanto não há nos autos elementos que sustentem os argumentos 

trazidos nos petitórios.É de se considerar que deferir uma tutela de 

urgência nesses moldes, significaria abrir precedente para que se 

privilegiasse a falta de instrução dos fundamentos, incidindo, por 

conseguinte, em verdadeira insegurança jurídica ante a desconsideração 

da tão indispensável prova.Nesta senda, INDEFIRO o pedido de medida 

cautelar em razão da ausência de elementos que a 

justifiquem.Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, 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). Sem prejuízo das providências 

supradeterminadas, ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de 

conciliação/mediação do Juízo para que seja inserido no mutirão da 

semana nacional da conciliação.PROCEDA-SE com a atualização da 

representação processual da parte requerida junto ao sistema 

APOLO.CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73279 Nr: 1419-92.2016.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89292 Nr: 2415-22.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBÍADES BALBINO VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON DE ALMEIDA 
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SANTOS - OAB:20883 - OAB/MT

 “Vistos; Durante a audiência a defesa requereu a revogação da prisão 

preventiva, eis que, no seu dizer, não estão presentes os pressupostos 

do art. 312 e seguintes do CPP. Instado a se manifestar, o parquet opinou 

desfavoravelmente. É o relato do necessário. DECIDO. Como cediço, a 

prisão preventiva se rege pela cláusula rebus sic standibus, isto é, 

enquanto permanecerem os requisitos ensejadores, a segregação 

cautelar deve perdurar. Pois bem, a prisão preventiva foi decretada no 

caso em voga para acautelar a ordem pública e a instrução processual. 

Durante esta solenidade, colheu-se depoimento de algumas testemunhas 

de acusação, declarações das quais se extrai que o crime imputado ao 

réu se trata de um fato isolado, mormente quando verificado os 

antecedentes do réu. Outrossim, há de se considerar que se trata de 

pessoa com fonte de renda lícita e arrimo de família. De mais a mais, pende 

para o encerramento da instrução, no que toca às provas requeridas pela 

acusação, a oitiva de duas testemunhas, ambos policiais militares, não 

sendo crível que o réu os coagirá. Sendo assim, desapareceu o 

pressuposto do periculum libertatis, sendo de rigor a concessão de 

liberdade provisória, cabendo, no entanto, a fixação de algumas medidas 

cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE 

PROVÍSÓRIA a ALCEBÍADES BALBINO VALENTIM, condicionada ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I – 

comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; II – 

proibição de mudar de endereço sem informar o Juízo; III – proibição de 

contato com o ofendido; IV – proibição de ingerir bebida alcóolica e 

frequentar bares e estabelecimentos similares. EXPEÇA-SE alvará de 

soltura, colocando-se imediatamente o réu em liberdade, salvo se por 

outro motivo ele estiver preso. Advirta-se o réu que o descumprimento das 

cautelares adrede deferidas pode ensejar em nova decretação de sua 

prisão preventiva. Prosseguindo com a instrução, designo o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14h00min para a realização das testemunhas 

faltantes e interrogatório do réu. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca 

de Cuiabá com o fito de inquirir a testemunha Hernandes Aquino Custódio. 

A defesa sai da presente solenidade ciente que deverá apresentar o 

endereço atualizado da testemunha José Roberto Coutinho. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78247 Nr: 1303-52.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

José Coelho da Costa - OAB:13438-A MT

 Impulsino os autos para que a Parte Requerida apresente alegações finais 

no prazo determinado em lei.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85409 Nr: 5483-14.2017.811.0105

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982

 Tendo em vista a decisão de referência 114, a juntada da Carta Precatória 

da testemunha Welison Brito Silva de referência 128, bem como a juntada 

do relatório psicossocial de referência 127, impulsiono os autos às partes 

para apresentação das alegações finais, a começar pelo Ministério 

Público, nos termos da legislação em vigor.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000062-89.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARQUES & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H L H COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente, via DJE, para 

que recolha o valor da diligência do Oficial de Justiça, através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61152 Nr: 885-11.2012.811.0099

 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: CICERO ANTERIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição ajuizada por CÍCERO ANTÉRIO DE SOUZA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a 

concessão de benefício previdenciário.

Decisão do Juízo indicando a linha jurisprudencial do RE 631240, 

determinando a intimação da parte-autora para apresentar o requerimento 

administrativo, havendo docs. indicando o não-cumprimento da 

determinação.

 É o que parece relevante relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 Tendo em vista a falta de juntada do requerimento administrativo pela 

parte-autora, o que se tem é a consolidação da falta de interesse de agir, 

nos termos da estabelecida jurisprudência sobre o tema.

 Nota-se que a parte-autora não foi encontrada no endereço anteriormente 

indicado, sendo dever dela manter a atualização (art. 274 do CPC).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Em 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 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 ? não havendo condenação da Fazenda, 

deixa-se de elaborá-lo.

Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35100 Nr: 61-86.2011.811.0099
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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: ANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição ajuizada por ANA MARIA DE LIMA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a concessão de 

benefício previdenciário.

Decisão do Juízo indicando a linha jurisprudencial do RE 631240, 

determinando a intimação da parte-autora para apresentar o requerimento 

administrativo, havendo docs. indicando o não-cumprimento da 

determinação.

 É o que parece relevante relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 Tendo em vista a falta de juntada do requerimento administrativo pela 

parte-autora, o que se tem é a consolidação da falta de interesse de agir, 

nos termos da estabelecida jurisprudência sobre o tema.

 Nota-se que a parte-autora não foi encontrada no endereço anteriormente 

indicado, sendo dever dela manter a atualização (art. 274 do CPC).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Em 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 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 ? não havendo condenação da Fazenda, 

deixa-se de elaborá-lo.

Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82888 Nr: 2867-50.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC AUTO MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA ME, PEDRO HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 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 efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento ao ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34132 Nr: 552-30.2010.811.0099

 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: JOSÉ VICENTE DO NASCIMENTO

 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...

S E N T E N Ç A

Trata-se de petição ajuizada por JOSÉ VICENTE DO NASCIMENTO contra 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Após transcorrer normal do processo, a parte-autora compareceu e 

informou que não mais tinha interesse no processo, requerendo a 

desistência.

Sem contestação apresentada, desnecessária a intimação da requerida 

(art. 485, §4º, do CPC).

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência pleiteada, JULGANDO-SE 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

 CONDENA-SE a parte-autora em custas e despesas processuais, com 

fundamento no art. 90, “caput”, do NCPC, mas por ser beneficiária da 

justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva 

de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado 

da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

CONDENA-SE a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido (art. 90, “caput”, do NCPC), observada a suspensão da 

exigibilidade acima declinada.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Publicar. Intimar.

Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34891 Nr: 1309-24.2010.811.0099

 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: MANOEL PINTO DE OLIVEIRA

 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:

 INTIMAR parte-autora para juntar substabelecimento (prazo de 5 dias).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35556 Nr: 408-22.2011.811.0099

 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: TGR, LUCINEI AMARO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Não obstante o conteúdo da petição anterior, nota-se que o endereço de 

fl. 12 é incompleto.

Assim, INTIMAR as advogadas indicadas, devendo apontar o endereço da 

representante da requerente em 15 dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32297 Nr: 428-81.2009.811.0099

 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: JOSE AUGUSTO RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:Mat.: 1662135

 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, 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 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, 08 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61359 Nr: 1096-47.2012.811.0099

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARA ARAUJO, LFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre o que disse o INSS na fl. 

175v (ainda não numerada).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78850 Nr: 320-37.2018.811.0099

 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): ANTÔNIA ISILDA ZANIN FEITOSA ME, 

ANTÔNIA ISILDA ZANIN FEITOSA, EDÉZIO JOSÉ DO NASCIMENTO 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 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 que se manifeste 

quanto à certidão de ref. 21, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30985 Nr: 534-77.2008.811.0099

 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: TEREZINHA GWIAZDECKI

 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:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder benefício assistencial em favor de TEREZINHA GUIAZDECKI, no 

valor de um salário mínimo, com todos os seus acréscimos legais, 

inclusive abono anual, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas, isso desde 11/12/2003.[...] Tópico síntese do 

julgado à a) nome do segurado: TEREZINHA GUIAZDECKI; b) benefício 

concedido: benefício assistencial para portador de deficiência; c) renda 

mensal atual: um salário mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 

(conforme indicado no Dispositivo); e) renda mensal inicial – RMI: a 

calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: com trânsito em julgado 

(inexistente tutela antecipada); g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: descabido.Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28418 Nr: 1329-54.2006.811.0099

 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 FERREIRA DE ALMEIDA

 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: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos...

S E N T E N Ç A

Trata-se de petição ajuizada por VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA contra 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Após transcorrer normal do processo, a parte-autora compareceu e 

informou que não mais tinha interesse no processo, requerendo a 

desistência.

Como já houvera contestação, o réu foi intimado, ficando em silêncio, 

respeitando-se, portanto, o art. 485, §4º, do CPC.

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência pleiteada, JULGANDO-SE 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

 CONDENA-SE a parte-autora em custas e despesas processuais, com 

fundamento no art. 90, “caput”, do NCPC, mas por ser beneficiária da 

justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva 

de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado 

da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

CONDENA-SE a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido (art. 90, “caput”, do NCPC), observada a suspensão da 

exigibilidade acima declinada.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Publicar. Intimar.

Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28097 Nr: 1123-40.2006.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA, ROBERTO 

DE SOUZA LOPES - Vulgo "Robertinho", JUAN LOYOLA DOS SANTOS - 

Vulgo " Juan"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.CONDENAR ROBERTO DE SOUZA LOPES (“Robertinho”) e JUAN 

LOYOLA DOS SANTOS pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, 

II, do CP;ii.ABSOLVER ROBERTO DE SOUZA LOPES (“Robertinho”) e JUAN 

LOYOLA DOS SANTOS quanto ao inciso I do §2º do art. 157 do CP, isso 

pela “abolitio criminis” em relação ao ponto;iii.DECLARAR extinta a 

punibilidade quanto a ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, pela prescrição da 

pena em abstrato.IV DOSIMETRIA DA PENAIV.1 ROBERTO DE SOUZA 

LOPES [...] Cotriguaçu/MT, 09 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60480 Nr: 217-40.2012.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA VIEIRA

 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:

 Ante o conteúdo do Acórdão, deve-se designar audiência.

 Delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a 

atividade probatória:

? Qualidade de segurado da pessoa falecida;

? Condição da parte autora de dependente da pessoa falecida.

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 04/12/2018, às 14h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da parte 

autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. “VIRTUALIZAR” o presente processo, com as providências 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.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34435 Nr: 854-59.2010.811.0099

 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: MARIA TEREZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR os autos, com as cautelar e providências de praxe;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC):

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 1059-54.2011.811.0099

 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: LUIS BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Retornando o processo do TRF, Importante destacar conhecido julgamento 

do RE 631.240.

Há peculiaridade no presente processo, pois é sabido que o patrono da 

parte-autora faleceu em agosto de 2017. Em vários processos, o que se 

tem visto é a assunção da figura de patrono pelas advogadas Danieli 

Felber e Lucinéia Rodrigues de Souza, esta última inclusive seria viúva do 

advogado.

 Portanto, o que se pode fazer, em busca de celeridade e visando à 

resolução de mérito deste processo, é intimar a parte-autora 

pessoalmente para ciência do fato e também as aludidas advogadas.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para:

a. Ciência de que seu advogado faleceu, devendo constituir outro;

b. Juntar requerimento administrativo com indeferimento, isso em 30 dias, 

com a consequência de extinção do processo sem resolução do mérito 

caso não comprovado;

2. INTIMAR as advogadas acima citadas, isso para conhecimento e 

providência que entenderem pertinente;

3. Caso não juntado documento comprovando o requerimento no prazo 

indicado, certificar e conclusos;

4. Juntando-se documento SEM o indeferimento, intimar o INSS para que, 

em 90 dias, manifeste-se sobre o requerimento;

5. Decorridos os 90 dias sem resposta ou com resposta no sentido do 

indeferimento, conclusos para sentença de mérito;

6. Com resposta do INSS no sentido do deferimento, conclusos para 

extinção do processo sem resolução do mérito.

 Cotriguaçu/MT, 1º de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63097 Nr: 1423-55.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE MORATO, Cpf: 03901480161, 

Rg: 2172839-9, Filiação: Maria Morato Angelo, data de nascimento: 

22/02/1983, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 6684586344. 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. Intimar o acusado e/ou eventuais sucessores da 

existência de valores a título de fiança para restituição. Em caso de não 

comparecer o acusado ou algum sucessor, deve o valor ser destinado ao 

Município (art. 1237 do Código Civil).

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na Denúncia e PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito nas alegações finais 

do Ministério Público, isso para:i.ABSOLVER ANDRÉ MORATO pela prática 

da conduta tipificada no art. 147 do Código Penal;ii.ABSOLVER ANDRÉ 

MORATO quanto à imputação da infração penal do art. 129, §9º, do Código 

Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIASem custas e despesas 

processuais.Havendo nomeação de Defensor Dativo, fixa-se como 
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honorários advocatícios a MATEUS GONÇALVES DA SILVA (OAB 

21.384/MT) o valor de 05 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 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).Considerando haver fiança prestada, ocorre a 

hipótese do art. 337 do CPP, devendo o valor ser devolvido integralmente 

ao acusado ou a seus sucessores (art. 1471, §1º, da CNGC). Não 

obstante, CASO NÃO SEJA ENCONTRADO, ganha lugar o procedimento 

do art. 746 do CPC/15, tendo a complementação do art. 1237 do Código 

Civil, estes últimos em aplicação analógica, perfeitamente possível em 

sede processual penal (art. 3º do CPP). Por esta razão, deve ser expedido 

Edital para intimar o acusado e/ou eventuais sucessores da existência de 

valores a título de fiança para restituição. Em caso de não comparecer o 

acusado ou algum sucessor, deve o valor ser destinado ao Município (art. 

1237 do Código Civil). Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado 

desta sentença, adotar as seguintes providências:1.INTIMAR o acusado 

para resgatar o valor da fiança;2.Caso o réu não seja encontrado, 

intimá-lo por Edital; 3.No mesmo Edital de intimação do réu, deverá constar 

a existência de fiança (se possível, com valor já atualizado), consignando 

expressamente que o acusado ou algum sucessor poderá ter restituído o 

valor, dirigindo-se ao Fórum em até 60 dias a contar da publicação;4.Ao 

mesmo tempo, solicitar divulgação do Edital pela imprensa da cidade 

respectiva;5.Findo o prazo de 60 dias da data do Edital e da divulgação 

pela imprensa, proceder à destinação do valor ao Município respectivo, 

pelos meios legais;6.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquivar com as baixas e anotações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar.Intimar, inclusive a vítima. Caso o réu não for encontrado 

no último endereço, INTIMAR por Edital.Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 09 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34305 Nr: 724-69.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ WALKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

I DA ATUAL FASE PROCESSUAL: relatório

Trata-se de fase processual referente à análise acerca do cumprimento 

das condições vinculadas à suspensão condicional do processo (art. 89 

da Lei 9.099/95).

 Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à análise do caso em 

tela.

 II DA ANÁLISE PROPRIAMENTE DITA: fundamentação

Trata-se de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/98) 

proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso e aceita por ROQUE JOSÉ 

WALKER, vinculando-se ao cumprimento de certas condições.

 Pela análise dos docs. juntados, verifica-se que houve o cumprimento das 

condições aceitas, não havendo notícia que leve à revogação do 

benefício.

III DA CONCLUSÃO: dispositivo

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pelo cumprimento 

das condições estabelecidas em suspensão condicional do processo, 

quanto a ROQUE JOSÉ WALKER, com fulcro no art. 89, §5º, da Lei 

9.099/95.

 Sem custas e condenação em despesas.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Defesa;

2. Dar ciência ao Ministério Público;

3. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 105-42.2010.811.0099

 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: ORACILIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme acórdão, deve-se designar audiência.

Delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a 

atividade probatória:

? Qualidade de segurado do falecido;

? Condição da parte autora de dependente do falecido.

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 04/12/2018, às 15h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR os autos, com as providências 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.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28365 Nr: 1293-12.2006.811.0099

 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: ANTONIETA TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA

 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: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos em correição..

Defere-se o pedido, com gratuidade...

INTIMAR a parte-autora para se manifestar (prazo de 15 dias).

Nada falando, devolver ao arquivo.

Com requerimento, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 9234 Nr: 42-66.2000.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CORREIA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 26 de novembro de 2018, às 13h30min, na Sala 

de Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV PROVIDÊNCIAS – À 

SECRETARIAForam feitas pesquisas acerca do endereço das 

testemunhas, conforme documentos juntados. Por fim, a SECRETARIA 

para:1.PROVIDENCIAR (se isso já não foi feito) o requerido pelo Ministério 

Público (TÓPICO II, acima), atentando-se à questão da juntada em até três 

dias úteis e imprescindível intimação da outra parte;2.INTIMAR as 
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testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP, atentando-se aos 

endereços indicados;3.ATENTAR-SE para o endereço da testemunha 

LORISMAR (fl. 391), uma Oficina Mecânica;4.INTIMAR o acusado (por 

Edital, se assim se deu a intimação da Pronúncia e não haver notícia de 

indicação de novo endereço) e a Defesa (pessoalmente, se Defensor 

nomeado);5.ESTANDO PRESO o acusado, OFICIAR à Direção do Presídio 

respectivo e requisitar a condução do preso ao Fórum de Cotriguaçu na 

data e horário especificados;6.INTIMAR os jurados;7.INTIMAR o Ministério 

Público;8.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais deverão 

ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Publicar. 

Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 

Plenária.Cotriguaçu/MT, 09/10/2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61748 Nr: 138-27.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Ferreira 

Martins - OAB:11.706/MT

 Concorda-se que a expedição de mandado de prisão é decorrência do 

conteúdo do Acórdão, porém deve ser dada a possibilidade de 

apresentação por parte do condenado.

Por isso, à SECRETARIA:

1.INTIMAR o acusado (por meio de seu Defensor), isso para, querendo, 

APRESENTAR-SE à Secretaria deste Juízo para início do cumprimento de 

pena (regime fechado), no PRAZO DE 10 DIAS da intimação. 

Apresentando-se, EXPEDIR GUIA DE RECOLHIMENTO e ENCAMINHÁ-LO 

para o presídio respectivo;

2.Não se apresentando, EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO (CONDENAÇÃO), 

inserir no BNMP, providenciar tentativa de cumprimento (conforme 

endereço indicado na fl. 56) adotando-se as providências de praxe 

quando do cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29406 Nr: 502-09.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN FERNANDO MOREIRA - Vulgo "Lebrinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Concorda-se integralmente com o apontado pela Defesa anteriormente.

Não há como compreender democrático um processo criminal em que se 

faz a oitiva de alguém sem a presença de pelo menos um Defensor.

Da mesma forma, sendo possível um novo interrogatório do acusado 

(embora já feito, com correção), deve-se buscar tal realização.

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 29/11/2018, às 16h30min, 

ocasião em que serão realizados os depoimentos das testemunhas (em 

sentido amplo), e também o interrogatório (se comparecer o acusado, pois 

residente em outra Comarca).

Por fim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Precatória para a o interrogatório do acusado e para ciência 

deste da audiência ora marcada;

2. INTIMAR as testemunhas, réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor 

nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);

Ciência ao Ministério Público.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61742 Nr: 131-35.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos em correição...

Arroladas também pela Defesa, deve esta se manifestar sobre o interesse 

na oitiva das testemunhas faltantes, indicando endereço atualizado.

Assim:

1.PRECATÓRIA para interrogatório do acusado;

2.INTIMAR a Defesa para se manifestar sobre o interesse na oitiva das 

testemunhas restantes, tendo havido desistência pelo Ministério Público. 

Insistindo, deve indicar endereço atualizado;

3.Havendo insistência nas oitiva, expedir precatória e/ou conclusos para 

designar audiência, conforme indicar o endereço;

4.Não havendo insistência e após devolução da Precatória para o 

interrogatório, vistas para alegações finais;

5.Após, conclusos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56583 Nr: 1742-48.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, para que no prazo legal se manifeste acerca certidão 

de ref.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45225 Nr: 206-36.2017.811.0034

 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 VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 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 exequente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56925 Nr: 1875-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Douglas da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:21.425

 Vistos etc.

 1. Recebo a missiva precatória.

2. DESIGNO a audiência de interrogatório para o DIA 18 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 14H30MIN.

3. Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da audiência agendada.

4. No mais, intime-se o acusado para comparecer na audiência no dia 

13/09/2018 às 13H30MIN na comarca de Pedra Preta conforme mandado 

anexo aos autos.

5. Ciência ao Ministério Público.

 6. Intime-se. Cumpra-se.
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Dom Aquino-MT, 13 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34717 Nr: 668-95.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA RÉGIA ÁGUA MINERAL LTDA, JOAIR 

PINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.99 e no prazo legal se manifestem.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-78.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000118-78.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA LUCIA VIEIRA DE 

JESUS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

VISTOS ETC. Acerca da petição e documentos de andamentos ID nº 

12725164 e 1275155, manifeste-se a parte promovente, no prazo de 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido pela parte, arquive-se os 

autos com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 09 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000030-06.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES (EXEQUENTE)

SAULO VINICIUS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000030-06.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: SAULO VINICIUS DE MORAES 

EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS ETC. Inicialmente, certifique o decurso do prazo para 

manifestação da Fazenda Pública. Se decorrido o prazo para opor 

embargos, HOMOLOGO, desde já, o cálculo apresentado pela parte 

exequente. Por corolário, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos. Com a devolução dos 

cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de 

acordo com o cálculo apresentado, observando as formalidades legais, e 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando, em seguida, 

ao representante legal do Município executado, nos termos do art. 535, § 

3º, inciso II, do NCPC. ANTES, INTIME o exequente para que faça entrega 

das certidões originais nesta Secretaria do Juizado, que deverá ser 

armazenada em pasta própria e certificado nos autos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Dom Aquino – MT, 09 de outubro de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000348-23.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

LUCIANO PORTUGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000348-23.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC. Acerca da 

petição e documentos de andamentos ID nº 15046286 e 15046326, 

manifeste-se a parte promovida, no prazo de prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada sendo requerido pela parte, volvam-se conclusos os autos para 

homologação dos cálculos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 09 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82684 Nr: 2722-46.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela de Souza Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Impulsiono os autos para intimar a parte denúnciada acerca da decisão de 

fls. 196 do processo, para que apresente manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78127 Nr: 1233-08.2016.811.0093

 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: FLÁVIO TURQUINO, Maria Helena Braile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR BROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, Marcelo Huck Junior - OAB:17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloise Alves Pereira - 

OAB:20461/0

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Sra Eloise Alves Pereira 

para devolução dos auto à secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão e multa, uma vez estes foram entregues à esta 

apenas para vista (carga rápida para fotocópia) , na data de 02/10/2018 . 

Até a presente data não foram retornados, ainda que comunicada por 

telefone para devolução destes nas datas de 03/10/2018, 04/10/2018 

sendo que depois desta data a mesma deixou de atender as ligações, 

atendendo esta apenas na data de 08/10/2018, quando foi novamente 

intimada para devolução dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21548 Nr: 94-41.2004.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS TROPICAL LTDA., Gerson Sartori, 
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EDILSON BUENO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:MT/7.301-A, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente para que requeira o 

que entender de direito. Conforme despacho de folha 189.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70658 Nr: 15-47.2013.811.0093

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida a cumprir o que foi 

determinado na sentença de folhas 199.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81138 Nr: 1870-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Impulsiono os autos para intimar a parte denúnciada acerca do parecer de 

fls 317 e 339 do processo, bem como para requerer o que lhe for de 

direito, no prazo legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118074 Nr: 4197-21.2018.811.0087

 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: Milton Herculano de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado da Polícia Civil da Comarca de 

Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:23482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Fabio Arruda dos Santos @advogado_reu, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21038 Nr: 1906-39.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JADIR DE MOURA GENEROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidio Tadeu Wionczek, Alfredo Pasini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Luciano Teixeira Barbosa Pinto - 

OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TERESINHA 

SOBRINHO - OAB:16009

 Conforme se depreende dos autos, às fls. 250/252 as partes informam 

que entabularam acordo, pugnando assim pela sua homologação.

Posto isso, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação de fls. 250/252, celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90921 Nr: 2990-26.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO TOMITAO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Wagner Areco 

Gonzales - OAB:5438/MT

 Às fls. 101 a parte autora informa o cumprimento do acordo homologado 

às fls. 99/100.

Diante disso, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106432 Nr: 958-43.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIONNE MOURA GERALDO DA 

SILVA - OAB:22498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para 

recolher as custas processuais sob pena de cancelamento da 

distribuição, contudo, deixou transcorrer o prazo sem efetuar o 

pagamento.

Logo, considerando que a parte requerente não promoveu ato que lhe 

competia, a extinção deste processo é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do CPC:

“Art. 321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.”

Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82919 Nr: 2252-09.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Dias Flauzino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLUMA AGROAVICOLA LTDA, BRASIL 

VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013A/MT
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 Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 294/295.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Intimem-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118074 Nr: 4197-21.2018.811.0087

 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: Milton Herculano de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado da Polícia Civil da Comarca de 

Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:23482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenho a decisão retro por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se na íntegra o determinado às fls. 22/23 e aguarde-se em 

Secretaria eventual resultado de agravo e o decurso do prazo para 

prestação de informações pela autoridade coatora e manifestação do 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118121 Nr: 4231-93.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO ESCOLA CENTRAL LTDA , Edvane Dasia Finco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense-Sicredi Norte, AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE DA SILVA REZENDE - 

OAB:21633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade 

da requerente, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Intime-se a embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o pagamento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116128 Nr: 2910-23.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista Urizze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2910-23.2018.811.0087 Cód 116128

Executado: Amarildo Batista Urizze

C E R T I D Ã O

Certifico, eu, Diego Morais de Carvalho, Oficial de Justiça/Avaliador, ao 

final assinado, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito, Dr. 

Diego Hartmann, extraído dos autos supra, me desloquei em 04 

oportunidades até o endereço nele mencionado e lá estando às 09h43min 

desta data, CITEI Amarildo Batista Urizze para que no prazo de 03 (três) 

dias efetue o pagamento do débito exequendo, sob pena de penhora, o 

qual, após a leitura, aceitou a cópia da contrafé que lhe ofereci e exarou 

sua nota de ciência.

Por fim, solicito que a parte autora complemente a diligência no tocante a 

citação no valor de R$ 90,00 (noventa reais), que deverá ser recolhida do 

site do TJMT. Ademais, em caso de penhora, solicito que a parte autora 

providencie o recolhimento do valor de R$ 300,00 (trezentos) reais para a 

finalidade de buscar bens, penhorar, avaliar e intimar o réu e eventual 

cônjuge.

O referido é verdade e dou fé.

 Guarantã Do Norte, 09 de outubro de 2018.

Diego Morais de Carvalho

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114211 Nr: 1477-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Serviços de Terraplanagem LTDA - EPP, 

Julmar Cassemiro Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:OAB/MT 4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1477-81.2018.811.0087 Cód 114211

Executado: Global Serviços de Terraplanagem Ltda EPP e outro

C E R T I D Ã O

Certifico, eu, Diego Morais de Carvalho, Oficial de Justiça/Avaliador, ao 

final assinado, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito, Dr. 

Diego Hartmann, extraído dos autos supra, me desloquei até os endereços 

nele mencionado e em pontos comerciais desta urbe lá estando, DEIXEI DE 

CITAR Global Serviços de Terraplanagem LTDA EPP, por intermédio de seu 

representante legal, Sr. Julmar Cassimiro Neves, pois segundo 

informações colhidas a empresa encerrou suas atividades nesta Cidade 

de Guarantã do Norte há aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que a 

partir de então seu proprietário, Sr. Julmar Cassimiro Neves encontra-se 

em local incerto e não sabido.

Por outro lado, solicito que a parte autora seja intimada a complementar a 

diligência no valor de R$ 150.00, referente a 05 atos urbanos, valor este 

que deverá ser recolhido por intermédio do site do E. TJMT.

O referido é verdade e dou fé.

 Guarantã Do Norte, 09 de outubro de 2018.

Diego Morais de Carvalho

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116799 Nr: 3380-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência para a data de 24.10.2018, às 14h40min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 12409 Nr: 1527-98.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DA SILVA MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 Junte-se as informações do bloqueio Renajud.

Defiro a transferência às contas do exequente dos valores bloqueados 

via BACENJUD.
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Intime-se o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99786 Nr: 1318-12.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sitio Prod. Agrop. Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Junte-se as informações do bloqueio Renajud.

Intime-se o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30609 Nr: 2077-88.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moreflex Borrachas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapar Pneus Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO CARRARO - OAB:11818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Junte-se as informações do bloqueio Renajud.

Intime-se o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86287 Nr: 2188-62.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Clemente Duarte, Euripedes Alves 

Duarte, NILTON DE FRANÇA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença. Intimem-se os devedores, através 

do advogado constituído nos autos (Juscelino Clemente Duarte) e por 

carta com aviso de recebimento (Eurípedes Alves Duarte e Nilton de 

França Dias), para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 513, § 2º, I e II, ambos do CPC), efetuando o pagamento do valor 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o 

débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso 

de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Deverá constar no mandado de 

intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010154-32.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE ASSIS CONCEICAO CAON (EXEQUENTE)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

08/11/2018, às 14:30 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54611 Nr: 158-37.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuvécio Cavalcante Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRAN- Reciclagem e preservação ambiental 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JANOLIO 

ISIDORO SILVA - OAB:15656, Vinicius Monteiro Paiva - 

OAB:14.445/MS

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 29.

Guiratinga - MT, 8 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52867 Nr: 3130-14.2017.811.0036

 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: Marcelo Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 13.

Guiratinga - MT, 8 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 291-55.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Martins Cunha, Espólio de Luís Renato Martins 

Cunha, Antonio Ricardino Martins Cunha, Maria Heloisa Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira, Maria 

Emilia dos Santos Brito Cunha, Ramon Brites Cunha, Luiz Henrique Miranda 

Cunha, Hugo Luís Brito Cunha, Luis Eduardo Brito Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581/MT, Anderson Pablo F. de Camargo - OAB:15.222/MT, 

ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, 

DhandaraAdryhelle Vilela de Almeida - OAB:21021/MT, Jeancarlo 

Ribeiro - OAB:7179/MT, Thaylane Benevides da Silva - OAB:23479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, bem 

como do item 4.8.34 da seção 10 – COBRANÇA DE AUTOS, da CNGC. 

INTIMAR o advogado THAYLANE BENEVIDES DA SILVA, OAB/MT 

23479/O, para que no prazo de 3 (Três) dias devolva os autos supra, sob 

pena de aplicação das penalidades do art. 234 do CPC. § 2º perderá o 

direito á vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salario mínimo. § 3º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato 

à seção local da Ordem dos advogados do Brasil para procedimento 

disciplinar e imposição de multa.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58759 Nr: 1815-14.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DhandaraAdryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 8 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17126 Nr: 553-73.2011.811.0036

 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: Antonio Carlos Cavalcante, Maria Luzia Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyssandrea Gonçalves Pinheiro, Márcio Oberti 

Koop, Marcio Oberti Koop Junior, Camila Monica Koop, Maria de Loudes 

Gonçalves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Cavalcante Figueiredo 

- OAB:8.609/MT, Silêno Rezende Tavares - OAB:5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:20927/O, FERNANDO COVER RIGODANZO - OAB:RS 64.421, 

Gelson Miguel Sherer - OAB:RS/ 71.911, João Bosco de Barros 

Junior - OAB:, Jorge Aurelio Zamar Taques - OAB:4.700, KEITH 

NATANA GRIS - OAB:97477, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Considerando a devolução das Cartas Precatórias juntadas aos autos. 

Considerando a decisão do MM. Juiz de fls, 245/245v, que declarou 

encerrado a instrução com o retorno das deprecadas. Intimo as partes 

autora/requerida através de seus advogados, para que no prazo 

SUCESSIVO de dez (10) dias, apresentem memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2793-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Ribeiro dos Santos, Leiliene Alves 

Grande, Maiara Zago da Silva, Marcia Aguiar Araújo, Marina Aguiar 

Araujo, Robson Oliveira Maia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616-MT, Levi Moróz - OAB:6.402-A/MT, Roberto Gonçalves 

Ferreira - OAB:20.438, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa dos réus para, no prazo legal, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 8 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 102 Nr: 24-94.1987.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Ferreira de Moraes, Alcides Alves 

Pereira, Onésio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:15.445/MT, Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 24-94.1987.811.0036 (102)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

 Posto isto, INDEFIRO o pedido da parte exequente.

Nesse sentido, INTIME-SE a parte exequente, por meio do seu advogado 

via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 05/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13778 Nr: 1246-62.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antunes Filho & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos n° 1246-62.2008.811.0036

Código: 13778

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando a petição da parte exequente de fl. 272, percebe-se a 

ocorrência do erro material, devido ao fato do pronunciamento de duas 

sentenças extintivas, uma às fls. 176/180 e outra às fls. 248/249.

Deste modo, REVOGO a última sentença de fls. 248/249 e DETERMINO o 

desentranhamento da mesma, para evitar tumulto processual.

Assim, considerando que a sentença de fls. 176/180 transitou em julgado, 

DETERMINO que a secretaria ARQUIVE-SE os autos.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58218 Nr: 1619-44.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Nascimento de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Vanilson Nascimento de Arruda, Cpf: 09007554409, Rg: 

59.265.120 SSP MT Filiação: José Silva de Arruda e Josefa Nascimento de 

Arruda, data de nascimento: 14/12/1986, brasileiro(a), natural de 

Surubim-PE, , agricultor, Endereço: Sítio Lagoa Escondida,sn, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Município de Vertente do Lírio-PE

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº 1619-44.2018.811.0036

Código: 58218

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Por ora, indefiro do pedido do Ministério Público para decretação da prisão 

preventiva do acusado.

Considerando que todas as tentativas de citação do acusado VANILSON 

NASCIMENTO DE ARRUDA restaram infrutíferas, CITE-SE o acusado, por 

EDITAL, do inteiro teor da denúncia, para constituir advogado e/ou 

responder à acusação no prazo legal, nos termos do art. 366 do CPP.

 Ressalto, que se o acusado não comparecer, nem constituir advogado, 

poderá ser determinado a produção antecipada de provas consideradas 

urgentes e, se for o caso, decretado a prisão preventiva nos termos do 

art. 312 do CPP.

Decorrido o prazo editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA VISTA dos autos ao 

Ministério Público.

Cumpra-se, Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05 de outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52867 Nr: 3130-14.2017.811.0036

 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: Marcelo Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o réu da presente 

ação.Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo 

de designar audiência de conciliação entre as partes, uma vez que 

demonstrou que não possui interesse na autocomposição. Desta feita, 

abra-se prazo para contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código 

de Processo Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 31 de outubro de 

2017.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17530 Nr: 961-64.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Custodio de Rezende, Lidia Ferreira 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento a r. sentença de fls, 128/128v, 

constatei inexistência de quaisquer Penhora existente em imóveis e/ou 

bloqueio de contas.

Guiratinga - MT, 9 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2078 Nr: 242-05.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de 

Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Juliano Domingues de Oliveira - OAB:11670-B/MT, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 447, no valor total 

de R$ 942,10 (Novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos), no 

prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio do cadastro 

do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores deverão ser 

emi t idas gu ias  separadamente  no  s í t io  e le t rôn ico  < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55186 Nr: 375-80.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almenor da Costa Lima

 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:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 9 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55600 Nr: 550-74.2018.811.0036

 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): Claudio Leal Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a certidão de Ref. 17 da Oficiala de Justiça, 

encontra-se com mero erro de grafia, sendo que a Ordem de Serviço a 

ser paga é a nº 42927e não 42997, conforme certificado pela meirinha. 

Dessa sorte, intimo novamente a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o pagamento da Ordem de Serviço nº 42927, a qual 

já encontrava-se encartada no segundo anexo à Ref. 19 e, que para que 

não haja dúvidas, encarto novamente nesta certidão. Guiratinga - MT, 9 de 

outubro de 2018.

Analista Judicial
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58329 Nr: 1679-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Carolino dos 

Santos - OAB:MT/ 25617, Ângelo Bernadino de Mendonça Júnior - 

OAB:16.330, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330, Thaylane Benevides da Silva - OAB:23479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 dias, apresentar 

Réplica às Contestações de Refs. 37 e 44.

Guiratinga - MT, 9 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33803 Nr: 719-03.2014.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Irene Ribeiro, Ezilda Ribeiro Violato, Karini 

Naves Ribeiro e outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupércio Crevelaro, Silvia Tânia Ribeiro Moraes 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rahal - OAB:129.112-SP, 

Edson Reis Pereirra - OAB:, Janaina Guimaraes Turrini - 

OAB:248.510-SP, Rubens Cruvinel Rodrigues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA NEVES DA SILVA 

BOTTARO - OAB:332965, Maria Beatriz Crespo Ferreira Sobrinho - 

OAB:276.438, Welson Gaíva Marino - OAB:MT-14.033

 Processo n.º 719-03.2014.811.0036 (33803)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido do perito nomeado exposto à fl. 161, visto que o perito 

cumpriu devidamente os trabalhos periciais, EXPEÇA-SE o respectivo 

ALVARÁ JUDICIAL de levantamento do valor ainda pendente de 

pagamento, depositado em Juízo a título de honorários periciais, em favor 

do perito Sr. JOSÉ GABRIEL DE MORAES FILHO, CREA-MT: 03955/D, 

transferindo a totalidade desse valor depositado para a conta bancária 

indicada por ele à fl. 161.

2) Após, INTIMEM-SE as partes autora e requerida, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestem-se em relação ao Laudo da Perícia Judicial de 

fls. 152/158.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 09/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11433 Nr: 539-31.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME, Aires Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

153/164, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC. 1) DETERMINO o 

levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como desbloqueios 

de contas, tendo em vista que o executado nada mais deve ao exequente, 

em relação ao título extrajudicial objeto da presente lide.2) CONDENO a 

parte EXECUTADA ao pagamento das custas e despesas processuais. 3) 

DEIXO de condenar a parte executada ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, pois o referido ônus já foi objeto do acordo 

entre as parte e, possivelmente, já foi quitado pela parte devedora. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido:4) INTIMEM-SE a parte EXECUTADA para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 09/10/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 209 Nr: 23-70.1991.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DE ANDRADE CUNHA

 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: Sônia Rosângela Morette 

Gianpietro - OAB:81.543/SP

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.1) DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem 

como desbloqueios de contas, tendo em vista que o executado nada mais 

deve à Fazenda Pública, em relação à CDA em comento.2) Por fim, 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.P.I.C.Transitado em julgado, em nada sendo requerido:3) 

INTIME-SE a parte EXECUTADA para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 09/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30506 Nr: 348-10.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izabel Garlipp Orto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287, 

PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:av ramiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Rezende - OAB:RJ/ 

39.95.

 Processo n.º 348-10.2012.811.0036 (30506)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 79/81.

Pois trata-se de pedido meramente protelatório, com o único intuito de adiar 

injustificadamente o cumprimento da sentença judicial de fls. 55/56, pois a 

parte não apresentou nos autos qualquer argumento ou prova capaz de 

inverter as conclusões apresentadas por este Juízo, pelo contrário, 

basicamente, repetiu os mesmos argumentos do recurso Embargos de 

Declarações interpostos às fls. 59/70, o qual já foi negado provimento no 

pronunciamento deste Juízo de fls. 75/76.

Assim, CUMPRA-SE a serventia todos os dispositivos já expressos na 

Sentença de fls. 55/56.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 2344-33.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Moreira Narciso & Cia Ltda- ME, Thiago 

Moreira Narciso Neves, Tania Maria Moreira Narciso, Maria Madalena 

Narciso Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Tosta Silverio & CIA LTDA, Samuel 

Tosta Silverio, Epaminondas Moreira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 24 (vinte e quatro) 

horas, comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de 

J u s t i ç a ,  a  s e r  r e c o l h i d a  n o  s i t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, Zona 01, Bairro 

Guiratinga – MT, na quantidade de 05 (cinco) guias, pois é a mesma 

quantidade de pessoas que deverão ser intimadas, totalizando R$ 

150,00(cento e cinquenta reais).

Guiratinga - MT, 9 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58759 Nr: 1815-14.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DhandaraAdryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 58759

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17454 Nr: 885-40.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Ferreira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Carvalho de 

Araújo - OAB:11571

 .CONDENO o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do 

Código de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.Por fim, CONCEDO ao acusado o direito de apelar em liberdade, 

uma vez que vislumbro inexistir os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva, expostos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

principalmente, considerando que o réu manteve-se solto durante a 

instrução processual e participou devidamente de todos os atos solenes, 

principalmente, da audiência instrutória.O Acusado deverá ser intimado 

pessoalmente da sentença, nos termos do art. 392, do Código de 

Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o item 

7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o 

Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) LANCE-SE o nome dos acusados 

no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) 

OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);c) 

EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;d) REMETAM-SE os autos ao 

contador para calcular as penas de multa e a pecuniária aplicadas e após, 

intime-se a Procuradoria da Fazenda Estadual para executar aquela, com 

cópia do cálculo e da sentença.e) ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga – MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-02.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

EVANGELINA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS E PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000004-02.2018.8.11.0036; Valor causa: R$ 23.425,00; 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: 

EVANGELINA SILVA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: FREITAS E PEREIRA 

LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais. Alega a parte autora que teve seu nome 

negativado indevidamente por quatro débitos no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois 

nunca contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa requerida afirma que as cobranças são devidas pois 

os serviços foram contratados, requer a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, 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. O cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na 

prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade 

das cobranças, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação id. 12265383. A empresa junta aos autos os 

ficha cadastral (id. 12265399) devidamente assinados pela requerente, 

juntamente com relatório de compras, comprovando que a requerente 

comprou na empresa requerida utilizando crediário pessoal. A requerente 

deixou de pagar seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu 

nome. Assim, a empresa requerida comprova que houve a contratação de 

crediário pelo autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos 
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serviços. Não houve impugnação por parte da requerente. Dessa forma 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que 

de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, sendo a 

cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de condenação em litigância de 

má-fé posto que não esta configurado nenhum dos requisitos do art. 80 do 

NCPC. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togado, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-02.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

EVANGELINA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS E PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000004-02.2018.8.11.0036; Valor causa: R$ 23.425,00; 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: 

EVANGELINA SILVA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: FREITAS E PEREIRA 

LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais. Alega a parte autora que teve seu nome 

negativado indevidamente por quatro débitos no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois 

nunca contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa requerida afirma que as cobranças são devidas pois 

os serviços foram contratados, requer a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, 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. O cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na 

prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade 

das cobranças, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação id. 12265383. A empresa junta aos autos os 

ficha cadastral (id. 12265399) devidamente assinados pela requerente, 

juntamente com relatório de compras, comprovando que a requerente 

comprou na empresa requerida utilizando crediário pessoal. A requerente 

deixou de pagar seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu 

nome. Assim, a empresa requerida comprova que houve a contratação de 

crediário pelo autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos 

serviços. Não houve impugnação por parte da requerente. Dessa forma 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que 

de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, sendo a 

cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de condenação em litigância de 

má-fé posto que não esta configurado nenhum dos requisitos do art. 80 do 

NCPC. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togado, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-84.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

FRANCIELI BRITZIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO LIDER FM (REQUERIDO)

ADAILTON DAS NEVES (REQUERIDO)

ANTONIO RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

MAYRA SOUZA DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010012-84.2016.8.11.0036; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: 

RADIO LIDER FM, ANTONIO RIBEIRO DE MORAES, ADAILTON DAS NEVES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação 

em que a parte autora pretende a reparação moral por ter sido caluniado e 

difamado pela parte reclamadas, se sentindo abalado em sua honra. É a 

suma do essencial. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. Consoante restou esclarecido nos autos 

as partes Reclamadas noticiaram fatos correlatos referente a recebimento 

do autor que foram publicado no sistema do Instituto de Previdência 

Municipal de Guiratinga, conforme depreende do id. 6904933. Sendo que o 

reclamando apenas noticiou no programa de radio fatos que constavam na 

citada fonte de dados. Resta claro que não há nos autos a demonstração 

de que o requerido tenha a intenção de ofender os reclamantes, 

demostrada a ausência de prova do animus difamandi afirmado pelos 

reclamados, ou seja, ausência da intenção livre e consciente de ofender a 

honra alheia. Destaco que os fatos narrados vão ao encontro com 

documento informativo de fonte oficial, visto que a radio não veiculou 

palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor. A notícia divulgada 

pelo réu retratou para a sociedade um fato ocorrido de interesse coletivo. 

Na realidade, o veículo de comunicação apenas exerceu o animus 

narrandi, retratando a verdade dos fatos e exercendo a liberdade de 

imprensa concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme 

preceitua a CF/88. Cabe ressaltar que, se as informações veiculadas são 

verdadeiras e de interesse público, não há que se falar em violação da 

honra e da imagem das pessoas. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados Sem 

condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 24 de abril de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-84.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

FRANCIELI BRITZIUS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RADIO LIDER FM (REQUERIDO)

ADAILTON DAS NEVES (REQUERIDO)

ANTONIO RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

MAYRA SOUZA DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010012-84.2016.8.11.0036; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: 

RADIO LIDER FM, ANTONIO RIBEIRO DE MORAES, ADAILTON DAS NEVES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação 

em que a parte autora pretende a reparação moral por ter sido caluniado e 

difamado pela parte reclamadas, se sentindo abalado em sua honra. É a 

suma do essencial. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. Consoante restou esclarecido nos autos 

as partes Reclamadas noticiaram fatos correlatos referente a recebimento 

do autor que foram publicado no sistema do Instituto de Previdência 

Municipal de Guiratinga, conforme depreende do id. 6904933. Sendo que o 

reclamando apenas noticiou no programa de radio fatos que constavam na 

citada fonte de dados. Resta claro que não há nos autos a demonstração 

de que o requerido tenha a intenção de ofender os reclamantes, 

demostrada a ausência de prova do animus difamandi afirmado pelos 

reclamados, ou seja, ausência da intenção livre e consciente de ofender a 

honra alheia. Destaco que os fatos narrados vão ao encontro com 

documento informativo de fonte oficial, visto que a radio não veiculou 

palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor. A notícia divulgada 

pelo réu retratou para a sociedade um fato ocorrido de interesse coletivo. 

Na realidade, o veículo de comunicação apenas exerceu o animus 

narrandi, retratando a verdade dos fatos e exercendo a liberdade de 

imprensa concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme 

preceitua a CF/88. Cabe ressaltar que, se as informações veiculadas são 

verdadeiras e de interesse público, não há que se falar em violação da 

honra e da imagem das pessoas. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados Sem 

condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 24 de abril de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-82.2017.8.11.0036

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)

 

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

Intimação 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)

 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 636 de 750



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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ONIAS SOUZA MORAES (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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-63.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA AIRES DE ARQUIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

LELITA MARIA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-59.2017.8.11.0036
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Parte(s) Polo Ativo:

SIDERMANDO ROSA LEMES (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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-95.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJANE MISSAHE AQUINO KANACILO (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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-80.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ADILTON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ADRIANA DA CRUZ CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-16.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS MENDES (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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ALDEIR LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-86.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARRAIS GOIS (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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-86.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

MARIA DA GRACA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PJEC 1000076-86.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. MARIA DA GRAÇA 

RODRIGUES BESSA, já qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 
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DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, em face do requerido BB 

SEGUROS. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. DO PEDIDO LIMINAR. O Novo Código de Processo Civil, de 

certa forma, incorporou o entendimento do Código anterior de que os 

pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 

300, caput, Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, noto pertinente o indeferimento do pedido liminar, pela 

ausência do “fumus boni iuris”, nos seguintes termos: Compulsando os 

autos, observa-se que liminarmente a parte autora requer a suspensão da 

apólice atual n.º 36124118 que é desvantajosa e o restabelecimento da 

apólice anterior que foi cancelada em 06/06/2017, supostamente, de forma 

ilegal, visto que, segundo a parte autora, a justificativa do cancelamento 

do referido contrato ocorreu devido uma simples inadimplência da autora 

no pagamento da primeira parcela do seguro de R$142,37, além disso 

alega a parte autora que não recebeu nenhum aviso prévio de 

inadimplência contratual, de modo que a instituição financeira requerida 

não lhe concedeu nenhuma oportunidade de regularizar a situação. Nesse 

sentido, percebe-se que a matéria controvertida apresenta FORTE 

CONTEÚDO FÁTICO, a reclamar dilação probatória e a angularização 

processual. Dessa forma, é imperioso a não concessão da medida nesta 

fase processual, devendo este Juízo dar oportunidade para que a parte 

requerida apresente a sua defesa e, por consequência, exerça os seus 

direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa. Portanto, o não 

acolhimento do pedido liminar é medida que se impõe, visto que no caso 

vertente, pelos argumentos e documentos atrelados, este Juízo não restou 

convencido da necessidade de concessão da medida liminar, devido a 

falta de preenchimento do requisito do “fumus boni iuris”, isso é, a 

existência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”. 

Decido. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência 

pleiteada pela parte autora na petição inicial. 1) Dando prosseguimento ao 

feito, com base no Código de Defesa do Consumidor o qual estabelece no 

seu art. 6º, VIII que o Juízo deve facilitar a defesa dos direitos do 

consumidor devido a sua hipossuficiência técnica, DETERMINO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor da parte autora, ora 

consumidora, incumbindo ao requerido BB SEGUROS o ônus de provar a 

licitude, regularidade e legalidade do cancelamento da apólice referida pela 

parte autora na peça vestibular, caracterizada na Proposta n.º 

003273204, BEM COMO o ônus de comprovar a licitude, regularidade e 

legalidade da adesão da parte autora no novo seguro, apólice n.º 423798, 

inclusive exibindo neste feito os referidos contratos. 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/INTIME-SE 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, a partir da data da conciliação, apresente a contestação, sob pena 

de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, 

também, INTIME-SE a parte autora para que, caso queira, posteriormente a 

juntada da defesa do réu ofereça a devida impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a secretaria e 

VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Ás providências. Guiratinga/MT, 13/09/2018. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43243 Nr: 1256-28.2016.811.0036

 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): Paulo André Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para CONDENAR o Acusado PAULO ANDRÉ PEREIRA 

DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, operador de máquina, nascido aos 

12/09/1994, em Guiratinga/MT, filho de Paulo Ferreira dos Santos e Creuza 

Pereira de Souza, portador do Documento de Identidade RG n° 2704881-0 

SSP/MT e CPF nº 062.917.721-08, como incurso nas penas do art. 28, 

caput, da Lei 11.343/2006.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70270 Nr: 531-92.2012.811.0096

 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: RAIMUNDO ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MASSARO REBUSSI, DENIS 

MASSARO GEHRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o(s) Advogado(s) da Parte Autora, para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias, consoante a r. decisão a seguir 

parcialmente transcrita: “(...) Nos termos do artigo 922, caput, do CPC, 

SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o integral 

cumprimento do débito. Se decorrido tal prazo sem que a parte credora 

noticie o cumprimento integral do acordo, independentemente de novo 

despacho, INTIME-A para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução e levantamento das 

penhoras existentes. Arquive-se, provisoriamente, com as cautelas e 

baixas de praxe. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79935 Nr: 1283-25.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 Vistos.

Diante da petição de ref. 63, REVOGO a nomeação da defensora dativa 

Dra. Juliana Sassso Andreotto.

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo em substituição, seguindo o 

sistema de rodízio implantado neste juízo, o Dr. HECTOR LUIZ RAMOS 

MARKS - OAB/MT 20868, a fim de que faça a defesa do interesse do réu 

Leandro Batista dos Santos durante o tramite processual.

Intime-se o causídico para manifestar-se sobre a nomeação, bem como 

para apresentar defesa, no prazo legal, nos moldes da decisão de ref. 61.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79629 Nr: 1082-33.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Cristina Burato – OAB/MT 

18484, a fim de que promova a defesa do réu JOSÉ LUIZ DA SILVA.

Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada, no valor equivalente 

a 10 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 

09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47245 Nr: 218-68.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel José Filho, Francisco Moacir Sachinski, 

Luiz Cesar Pontes, Gilberto Moreira Correia, MICHEL ROSSI ULIANO, 

LEONIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 9.982/B, LUIZ CESAR 

PONTES - OAB:6181-B, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16034-A/MT, Rinaldo Ferreira da Silva - OAB:6813

 Processo nº: 218-68.2011.811.0096 (Código 47245)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Joel José Filho, Francisco Moacir Sachinski, Gilberto Moreira Correia, 

Michel Rossi Uliano, Leonir Rodrigues da Silva Junior e Luiz Cesar Pontes

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante as apresentações de Resposta à 

Acusação.

Pois bem. Analisando as defesas prévias apresentadas, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16h45min, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório dos 

acusados, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para 

o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII 

da CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47368 Nr: 340-81.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERNANDES ADRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - 

OAB:18484/MT, Fernando Sasso Andreotto - OAB:19.749, João 

Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº: 340-81.2011.811.0096 (Código 47368)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Cláudio Fernandes Adriano

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

às fls. 130.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

 Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16h00min, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do 

acusado, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para o 

cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da 

CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70154 Nr: 413-19.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ANSELMI JUNIOR, AMARINALDO 

MENDES DE OLIVEIRA, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT Nº11.443, Fabio Lucio da Silva - OAB:16153-A, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:OAB/MT Nº 7.297, Pedro Henrique 

Gonçalves - OAB:11999/MT

 Processo n° 413-19.2012.811.0096 (Código 70154)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Hugo Anselmi Junior, Amarinaldo Mendes de Oliveira e Fábio José 

dos Santos

Vistos.

Considerando a certidão de fls. 368 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA – OAB/MT nº 

22.577/O, a fim de que represente o réu Amarinaldo Mendes de Oliveira.

 Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar o recurso cabível.

Já no que tange ao réu Hugo Anselmi Junior, defiro o requerimento do 

Parquet de fls. 358, razão pela qual DETERMINO que se proceda a 

intimação do r. réu por edital.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73086 Nr: 727-91.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:SP 175.381

 Processo nº 727-91.2014.811.0096 (Código 73086)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Ciro Santos Pereira

Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 182.

Determino que a Secretaria de Vara expeça-se certidão circunstanciada 

com o consequente envio à Fazenda Pública competente.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 04 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73233 Nr: 809-25.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA PEREIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 Autos n° 809-25.2014.811.0096 (Código 73233)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Vilela Pereira Reis

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 109, a qual informa não constar 

endereço atualizado do réu, impossibilitando assim a sua intimação 

pessoal acerca da sentença proferida nos autos, razão pela qual 

DETERMINO que a sua intimação seja realizada através de edital, que 

deverá ser fixado no átrio do Fórum pelo período de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 04 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71441 Nr: 721-21.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDILEI LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Processo nº 721-21.2013.811.0096 (Código 71441)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Ordilei Luiz dos Santos

Vistos.

Considerando a cota ministerial de fls. 135, DETERMINO que o valor 

recolhido (fls. 31) a título de fiança seja utilizado no pagamento de custas, 

indenização do dano, prestação pecuniária e pena de multa (art. 336 do 

CPP).

 Caso haja saldo remanescente, que seja restituído ao denunciado, 

procedendo de pronto a sua intimação, se quedar-se inerte, concluso para 

deliberação.

Outrossim, considerando que já transcorreu o prazo de suspensão da 

habilitação do denunciado, DETERMINO a restituição da sua Carteira 

Nacional de Habilitação que se encontra retida às fls. 129.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 04 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45347 Nr: 978-22.2008.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, AGUINALDO 

FRANCISCO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.057, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Processo nº 2009/2 (Código 45347)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Claudio Pereira da Silva e Aguinaldo Francisco Franco

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a única pendência 

constante neste feito é no que se refere a quitação da pena de multa 

imposta ao réus Claudio Pereira da Silva e Aguinaldo Francisco Franco.

 Contudo, considerando a certidão de fls. 339, e os documentos de fls. 

340/346, verifico que o Executivo de Pena de nº 127-73.2016.811.0009 – 

cód. nº 97219, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT e 

Executivo de Pena nº 856-66.2018.811.0096 – cód. nº 83575, em trâmite 

na Vara Única da Comarca de Feliz Natal /MT, também contemplam a 

finalidade de cobrança da pena de multa aplicada nestes autos, razão pela 

qual deixo-a de cobrar neste feito.

Cumprido integralmente as determinações lançadas no ato sentencial, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70550 Nr: 792-57.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK JAIRO DE SOUSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:16153-A

 Processo nº 792-57.2012.811.0096 (Código 70550)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Erick Jairo de Sousa Ferreira

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a única pendência 

constante neste feito é no que se refere a quitação da pena de multa 

imposta ao réu Erick Jairo de Sousa Ferreira.

 Contudo, considerando a certidão de fls. 116, e os documentos de fls. 

217/232, verifico que o Executivo de Pena de nº 11641-40.2012.811.0015 

– cód. nº 175991, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, 

também contempla a finalidade de cobrança da pena de multa aplicada 

nestes autos, razão pela qual deixo-a de cobrar neste feito.

Cumprido integralmente as determinações lançadas no ato sentencial, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72991 Nr: 664-66.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO SCHINAYDER, TATIELLI 

DAIANE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865, Luiz Henrique Magnani - OAB:OAB/8836

 Processo nº 664-66.2014.811.0096 (Código 72991)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Requerido: Leandro Aparecido Schinayder e Tatielli Daiane Ribeiro
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Vistos.

Compulsando os autos, no que se refere a quitação da pena de multa 

imposta ao réu Leandro Aparecido Schinayder, considerando a certidão 

de fls. 411, verifico que o Executivo de Pena de nº 

7541-37.2015.811.0015 – cód. nº 233165, em trâmite na 3ª Vara Criminal 

da Comarca de Sinop/MT, também contempla a finalidade de cobrança da 

pena de multa aplicada nestes autos, razão pela qual deixo-a de cobrar 

neste feito.

Já no que tange a impossibilidade de cumprimento da decisão de fls. 

404/405, determino a intimação do réu para que, informe o endereço 

atualizado de sua genitora.

Após, cumprido integralmente as determinações lançadas no ato 

sentencial, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72875 Nr: 582-35.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Dutra de Matos, VANINHO DUTRA DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Processo nº 582-35.2014.811.0096 (Código 72875)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Vaninho Dutra de Matos

Vistos.

Inicialmente, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

EXPEÇA-SE a guia de execução definitiva.

Após, considerando que o regime inicial fixado para cumprimento da pena 

é o fechado, EXPEÇA-SE o mandado de prisão em face do apenado 

VANINHO DUTRA DE MATOS, encaminhando-o para imediato cumprimento, 

cientificando-o do teor da guia de execução penal expedida, conforme 

determina o artigo 107, § 1º, da Lei de Execução Penal.

REMETA-SE a guia de execução ao juízo das execuções penais desta 

comarca.

Cumprida as formalidades supramencionadas, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 28 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 679-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Marcio Kley Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 A defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10329 Nr: 1159-36.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LINdO, CdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a solicitação do Advogado da parte autora, designo 

audiência de conciliação para o dia 11.10.2018, às 09h30, ficando 

responsável pela presença de ambas as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57387 Nr: 1294-96.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joab Cristyan Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 A Defesa do réu apresente alegações finais na forma de memoriais, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 432-67.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glodimar Piccinim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES 

PORTELA, ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA, 

FLORINDO ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, Marilu 

Welter Giraldes, SERGIO NASCIMENTO GIRALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, Paulo Sérgio Marques - OAB:2054-B, 

Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT, Sandro Roberto de 

Campos - OAB:3145-B

 Renovo o ato de intimação da retro decisão, tendo em vista que nem 

todos Advogados estavam cadastrados à data da publicação, todavia não 

haverá renovação de prazo aos que já foram devidamente intimados: 

"Vistos em correição. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de 

sentença interposto por Glodimar Piccinim em desfavor de Milton Zana 

Portela e outros, dos devidamente qualificados nos autos. Intime-se a 

parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso do prazo 

para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não efetuado o 

pagamento do débito, determino a expedição de mandado de penhora, 

para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas devidas, 

para que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante determina o 

art. 523, §3º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Itiquira-MT, 03 de 

setembro de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40086 Nr: 1564-28.2015.811.0027

 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: TANIA MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CELESTINO PERES, JOÃO VITOR 

CAMARGO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO JOSE CAMARGO 

CASTILHO SOARES - OAB:11464/O

 A Parte Requerente, no prazo legal e caso queira, apresente contra 
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razões apelatórias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-39.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DORNEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

VIRGILINA PAULINO DE MELO E SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 25/10/2018, às 08:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-48.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA GONZAGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Defiro o pedido de evento 15613084, intime-se o requerido para que pague 

o débito voluntariamente no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o depósito 

voluntário, arquive-se o feito, ou, caso seja feito o depósito em Juízo, 

expeça-se Alvará de Levantamento em favor da reclamante. Transcorrido 

o prazo sem qualquer tipo de manifestação, intime-se a reclamante por 

meio de seu advogado para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos, o que 

desde já autorizo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Itiquira-MT, 21 de agosto de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 5 DIAS

AUTOS N.º 205-90.2009.811.0047

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

PARTE REQUERENTE: Carlinda da Costa Gonçalves

PARTE REQUERIDA: Espolio de João Carlos Gonçalves

INTIMANDO(A, S): ARLES DIAS SILVA, OAB Nº 15.764, COM ESCRITÓRIO 

SITUADO NA AVENIDA PE. NAZARENO LANCIOTTI, S/Nº, CENTRO, 

JAURU/MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acima 

qualificada, para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, 

no valor de R$ 618,79, para custas processuais e no valor de R$ 618,79, 

para taxa judiciária, totalizando o valor de R$ 1.237,58, no prazo de 5 dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, digitei.

Jauru - MT, 9 de outubro de 2018.

Suzamara Inácio Soares

Gestora da CAA

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 46510 Nr: 2298-45.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença prolatada, bem como 

o transcurso de prazo superior a 30 (trinta) dias, sem que houvesse 

pedido de cumprimento de sentença, em cumprimento ao disposto no 

Provimento 015/2017-CM, sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para as devidas providências.

Jauru, 8 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38370 Nr: 2273-29.2017.811.0048

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA, SOFIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 

- OAB:000001, Mullena Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44549 Nr: 1587-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO BISPO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA ANTUNES 

TORREMOCHA - OAB:20.625-E, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45965 Nr: 2149-12.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA APARECIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 
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JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46320 Nr: 2284-24.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36512 Nr: 1385-60.2017.811.0048

 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: AJDS, LAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que tome ciência do 

encaminhado ao CRI de Juscimeira, Via Malote Digital dia 27/8/2018, do 

mandado de averbação retificado, ref: 41, conforme solicitado e que se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 805 Nr: 157-46.2000.811.0048

 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: ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, MARA LÍDIA SEIXAS 

RODRIGUES JERÔNIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNKO SANO IKEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417, LUIS CARLOS 

ALVES DO AMARAL - OAB:4740, NAIAMY ZWICK - OAB:22478/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos aos Requeridos, nos termos 

do artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, para em querendo apresentarem as 

contrarrazões em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1693 Nr: 28-70.2002.811.0048

 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: JUNKO SANO IKEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA B. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos aos Requeridos, nos termos 

do artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, para em querendo apresentarem as 

contrarrazões em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46167 Nr: 2214-07.2018.811.0048

 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: GFCDO, LFDC, CGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial, com as 

partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição inicial.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação, 

conforme consta na Ref: 11.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.4. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária gratuita.

2.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.6. P.R.I.C.

Juscimeira - MT, 09 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47279 Nr: 2637-64.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante dos pedidos contidos na inicial e tendo em vista que não foram 

acostados aos autos documentos hábeis a para comprovar que a parte 

requerente não possui condições para arcar com a totalidade das custas 

e as despesas processuais do feito, indefiro o pedido de parcelamento 

das custas, portanto intime-se a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

2. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juscimeira-MT, 09 de outubro de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47347 Nr: 2686-08.2018.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMSDA, GSS, WSS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.
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1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II e V do 

art. 319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, devendo ser observado, 

o(s) valor(es) do(s) bem(ns) que deverão ser(em) partilhado(s), bem 

como para que junte aos autos documento(s) que comprove sua qualidade 

de hipossuficiência, ou proceda ao recolhimento das custas processuais 

e taxas judiciais, tudo sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47344 Nr: 2684-38.2018.811.0048

 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: FNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA KAROLINE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:21756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante do pedido contido na inicial, oficie-se a Caixa Econômica Federal, 

para que informe a existência de valores atualizados do saldo de FGTS e 

PIS/PASEP em nome do falecido.

2. Ademais, oficie-se a Associação dos Notários e Registradores do 

Estado de Mato Grosso para que apresente a certidão de existência ou 

inexistência de testamento do de cujus.

3. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-23.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Trata-se de embargos de declaração propostos por 

WELITON PEREIRA DIAS GOMES, já qualificados, em face da sentença de 

mérito proferida, aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui 

omissão e contradição, por não ter colocado no dispositivo da referida 

decisão aplicação da multa por descumprimento da liminar anteriormente 

concedida, nos termos fixados na dita liminar, pretendendo assim a sua 

correção. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada. Assim sendo, mister se faz 

reconhecer e suprir a falta dessa decisão, neste aspecto. 3. ANTE O 

EXPOSTO, acolho os embargos para declarar que o dispositivo da referida 

sentença, passará a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por WELITON 

PEREIRA DIAS GOMES, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 380,95 (trezentos e oitenta reais e noventa e cinco 

reais), arbitrado pela reclamada, referente ao mês de julho de 2018; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão; c) CONFIRMAR a liminar 

anteriormente deferida, nos seus próprios termos.” Permanece, no mais, 

como está lançada a sentença. Retifique-se o registro da sentença, 

anotando-se a alteração. Publique -se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-86.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARES BATISTA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por MARIA 

HELENA MARES BATISTA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/163839-4, e no dia 20/09/2018 por volta das 20:00 

horas, um automóvel, rompeu a fiação elétrica da casa da autora, sendo 

que no mesmo instante fora interrompido o fornecimento de energia 

elétrica na propriedade da Requerente, logo a mesma entrou em contato 

com a Requerida, sendo que os funcionários da empresa se deslocaram 

em sua residência, e informaram que pelo fato do padrão ser antigo este 

deveria ser trocado, e que estariam realizando o procedimento de troca. 

Todavia, passados 13 (treze) dias, e mesmo após todas as reclamações, 

foi informado pelos atendentes que logo a equipe responsável 

providenciaria o restabelecimento da energia elétrica, o que não ocorreu. 

Assim, pede a liminar para o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica, sob pena de cominação de multa diária. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente caso, 

constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece 

amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram 

demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do 

pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que 

conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos 

juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é 

evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe excessivo gravame e 

prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo 

requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está 

demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de utilizar 

a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para 

qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de defesa 

do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive 

com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o 

juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, 

tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida 

ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. ANTE O 

EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado 

pela parte, para determinar que a parte requerida providencie o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora do autor Nº 6/163839-4, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, 

em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, se 

abstendo, a requerida, de interromper o fornecimento de energia elétrica, 

pela cobrança discutida nesta ação. 4. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. 

Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as advertências 

legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARES BATISTA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: 

MT0213630A, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

16:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-87.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por SANDRO ALVES DE LIMA, contra a sentença prolatada 

anteriormente, visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente 

omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os 

Embargos de Declaração tal como esculpido no Código de Processo Civil 

possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se necessário 

salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de correção de vícios 

de omissão e contradição, haja vista que, sendo constatada a ocorrência 

de obscuridade, seu saneamento importa, apenas, o esclarecimento do 

quanto foi decidido, sem permitir a análise de elementos desconsiderados, 

tampouco a adoção de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em 

síntese, o saneamento da obscuridade significa mero esclarecimento do 

julgado. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, vez que o embargante visa à reconsideração da própria 

decisão, o que é vedado nesta fase, em face do encerramento do ofício 

jurisdicional do juízo prolator da decisão. No caso versando, mesmo na 

razoabilidade dos argumentos do Embargante, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da 

decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da Embargante com a decisão 

deve ser deduzida na via processual adequada, não em sede de 

embargos de declaração, ausente efetiva indicação e caracterização de 

defeitos materiais na decisão embargada, não é possível a aplicação do 

efeito infringente ao recurso, consoante leciona a jurisprudência da Corte 

Superior: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO 

NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os aclaratórios quando a 

pretensão externada pelo embargante é nitidamente infringente, vale dizer, 

de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de 

declaração não são o meio processual adequado para se obter a 

uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, 

recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: 

os embargos de divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS 

EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração 

constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, 

obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a 

atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal 

monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do 

julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg 

no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração devem ser 

improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar 

a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, 

não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, com 

efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-41.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ELY SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

ZIDILENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de consulta e penhora de 

veículos, por meio eletrônico, em nome da parte executada. 2. A pretensão 

da parte exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. O artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de veículos 

registrados em nome da parte executada, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Ademais, a penhora de veículos efetuada por meio eletrônico é 

constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao devido processo 

legal, pois se limita a fazer a constrição de veículos no valor máximo da 

execução, não obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser 

exercitado pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova 

quanto ao revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade. 3. 

ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854 do Novo Código de 

Processo Civil, defiro o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim 

de autorizar a consulta e penhora sobre os veículos registrados em nome 

da parte executada, até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio eletrônico, via RENAJUD. 4. Com a juntada aos autos do 

Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

veículos, manifeste-se a parte exequente, em dez (10) dias. 5. Caso seja 

confirmado o bloqueio de veículos registrados em nome da parte 

executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema REANJUD, que será juntado aos 

autos, procedendo-se, em seguida, a intimação da parte executada, para 

caso queira, oferecer embargos no prazo legal. 6. APÓS A TENTATIVA DE 

PENHORA, de veículos em nome do executado, resultou que em consulta 

direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE VEÍCULOS A SER 

PENHORADO em nome da parte executada. 7. Com efeito, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito em 5 dias, sob pena de extinção 

do feito, conforme dicção do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-69.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE CARLOS DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO COLANZI (ADVOGADO(A))

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o 

competente alvará para o levantamento dos valores depositados, 

conforme os dados bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE ARRUDA PIRES (REQUERIDO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de consulta e penhora de veículos, por 

meio eletrônico, em nome da parte executada. 2. A pretensão da parte 

exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à conhecida regra 

de que a execução deve se processar pelo meio menos gravoso ao 

executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos executórios devem 

ser pautados no sentido de sempre buscar a viabilidade da satisfação do 

crédito. O artigo 854 do Novo Código de Processo Civil veio a permitir, 

expressamente, a penhora de veículos registrados em nome da parte 

executada, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução. Ademais, a penhora de 

veículos efetuada por meio eletrônico é constitucional e não ofende o 

direito à inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a fazer a 

constrição de veículos no valor máximo da execução, não obstando seu 

direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado pela via própria, 

inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao revestimento de 

algumas das formas de impenhorabilidade. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

base nos artigos 854 do Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido 

veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a consulta e 

penhora sobre os veículos registrados em nome da parte executada, até o 

valor indicado na execução, o que deverá ser efetivado por meio 

eletrônico, via RENAJUD. 4. Caso seja confirmado o bloqueio de veículos 

registrados em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

REANJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação da parte executada, para caso queira, oferecer embargos no 

prazo legal. 5. APÓS A TENTATIVA DE BLOQUEIO, de veículos, por meio 

eletrônico, em nome da parte executada, resultou que em consulta direta 

deste magistrado, verifiquei a EXISTÊNCIA DE VEÍCULO A SER 

PENHORADO registrado em nome da parte executada, conforme extrato 

juntado. 6. Com efeito, intime-se o executado informando o bloqueio 

efetivado. 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-13.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA PAULINO (REQUERENTE)

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

KELLY BARBOSA NISHIMURA (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

WILSON RUSSO NEGRIZOLO (ADVOGADO(A))

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA NICACIO GUTIERREZ (ADVOGADO(A))

ALINE PAMELA ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. O acordo das partes foi celebrado 

extrajudicialmente, conforme termo. Destarte, nos termos do art. 22, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50089 Nr: 626-20.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

REVOGO a decisão de fl. 58, tendo em vista que o executado não foi 

devidamente citado até o momento, conforme se verifica à fl. 51.

 Destarte, DERTERMINO a secretaria para que cumpra a determinação de 

fl. 51.

 Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 64-06.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPL, EGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.A parte exequente à fl. 96, pugna pela expedição de oficio à 

Receita Federal, através de “INFOJUD” a qual possui objetivo no 

fornecimento das últimas 03 (cinco) declarações de imposto de renda do 

executado, com a finalidade de buscar bens passíveis de 

penhora.Destarte, entendo que a quebra do sigilo fiscal é medida 

excepcional, sendo que, in casu, vislumbro nos autos que houve a 

comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os meios 

disponíveis à obtenção da informação perquirida, tendo em vista que o 

bacenjud à fl.63 e renajud, fl.93, foram infrutíferos, notadamente ante a 

não localização de valores e bens passíveis de penhora. : (...). A 

expedição de ofício à Receita Federal, requerendo cópia de declaração de 

declaração de imposto de renda da parte executada, é medida 

excepcional e somente poderá ser deferida quando esgotados todos os 

meios de busca para constatação da existência de bens passíveis de 

penhora. (AI 101851/2008, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/03/2009, Publicado no DJE 17/03/2009).Diante disso, 

DEFIRO o pedido de remessa de Ofício a Receita Federal.Destarte, 

expeça-se o respectivo oficio para que o órgão forneça as três últimas 

declarações de renda em nome do devedor JUBA AUTO PEÇAS LTDA ME 

e EDVALDO GOMES DE MELO, após, voltando frutífera a solicitação, 

INTIME-SE o exequente para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito. Caso voltem sem êxito à resposta do oficio pela Receita Federal, 

INTIME-SE o exequente pra que no prazo de 30 (trinta) dias requeira o que 

for de direito.Desatendido, ou não havendo indicação de bens, ficam, 

desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC) 

e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 

6.12.10 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 

05 de outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78479 Nr: 2265-29.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Soffa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 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$ 30,00 (trinta 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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71399 Nr: 332-55.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.66/68, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 07 MARÇO DE 2019 ÀS 

13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.07, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.68).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73087 Nr: 1280-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TASSIA ANTONIA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de pedido de guarda, promovido pelo Defensoria Público 

Estadual, substituição processual, em benesse do menor Heryk Gabriel 

Silva Lima, representado neste ato por sua genitora Tassia Antonia 

Oliveira Silva a qual requereu a guarda do menor, tendo em vista o óbito do 

genitor, conforme certidão de fl. 09.

Aduz a requerente, que estava separada do genitor do menor desde 

2015, e tendo o menor ficado sob a guarda unilateral do genitor, 

posteriormente voltaram a se relacionar, porém não alteraram a situação 

jurídica de divorciados, e diante do fato falecimento do genitor do menor, a 

requerente interpôs pedido de guarda a fim de regularizar a situação 

fática.

 Foi realizado às fls. 14/18 o estudo social e às fls. 20/22 foi realizado o 

estudo psicossocial.

O Ministério Público manifestou favorável de que a guarda definitiva do 

infante pertente à genitora.

 É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando o falecimento do genitor do menor, conforme fl. 09, e o 

pedido de guarda solicitada pela genitora, JULGO PROCEDENTE o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487 inciso I, do 

Código de Processo, e concedo a guarda definitiva do menor Heryk 

Gabriel Silva Lima a sua genitora Tassia Antonia Oliveira Silva.

Sem custas, ante a atuação da Defensoria Pública em substituição 

processual.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela.

P.R.I.C

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42916 Nr: 354-65.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS BRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO CARLOS BRAS, Rg: 

1985404-8, Filiação: Soili Bras, data de nascimento: 05/11/1986, 

brasileiro(a), natural de Xanxere-SC, solteiro(a), Telefone (66) 9604-3269. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO.

Sentença: DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. Juiz 

proferiu a seguinte decisão:Vistos, etc.Trata-se de ação penal com a 

finalidade de apurar a responsabilidade criminal de Roberto Carlos Bras 

pelos fatos enquadrados no art. 155, caput, por duas vezes, c/c art. 69 do 

CP, praticados em 2007.O processo foi suspenso em 16/04/2010, pois o 

réu não foi encontrado e foi citado por edital.Reiniciou-se a instrução 

probatória em 14/02/2017 (ocasião em que o acusado foi preso, conforme 

consta no pedido de revogação da prisão preventiva de fls. 95).Foi 

decretada a liberdade provisória do acusado. Apresentada a defesa 

prévia, foi agendada audiência de instrução e julgamento para esta data.É 

o relatório.Decido.Conforme requerido pela Defesa, com a concordância 

do Ministério Público, o prazo prescricional foi interrompido em 31/07/2007, 

com o recebimento da denúncia (fls. 38), sendo suspenso em 16/04/2010 

(fls. 89), transcorrendo-se 02 (dois) anos e 09 (nove) meses. O processo 

e o prazo prescricional voltaram a ter o seu curso na data de 14/02/2017, 

com a prisão do denunciado (conforme informações prestadas no pedido 

de revogação da prisão preventiva às fls. 95). Assim, até a presente data, 

totaliza 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias. Somando-se os 

prazos, transcorreram-se 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) 

dias.Considerando que o denunciado era menor de 21 na data dos fatos, 

incide no presente caso o disposto no art. 115 do CP, reduzindo-se o 

prazo prescricional pela metade.Tendo em vista que o crime de furto do 

caput do art. 155 do CP tem a pena máxima de 04 anos de reclusão, 

prescreve em 08 anos, com a redução do art. 115 do CP cai para 04 

anos.Assim sendo, entendo que está prescrita a pretensão punitiva pelos 

fatos narrados na denúncia.Desta forma, EXTINGO A PUNIBILIDADE do 

DENUNCIADO ROBERTO CARLOS BRAS pelos fatos narrados na 

denúncia, com fundamento nos artigos 109, IV, c/c 115 e 107, IV, todos do 

CP.Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.Saem os presentes 

intimados. Intime-se pessoalmente o acusado. Caso não seja encontrado, 

intime-o por edital.Publicado em audiência, registre-se e intime-se.Nada 

mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h11min 

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, 30 de Agosto de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 08 de outubro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77947 Nr: 2025-40.2018.811.0109

 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: JND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YSD, JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial em todos os seus temos.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 155, II).

Quanto ao pedido de liminar, deve ser deferido. Isso porque como citado 

nas fls. 04/08 o requerente esta desempregado, informando ainda, que 

paga aluguel, conforme fls. 17/20, alegando assim não conseguir cumprir 

com o pagamento acordado correspondente a 53,38% do salário mínimo, 

podendo assim arcar apenas com o percentual de 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo vigente, atualmente no valor de R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), a ser pago mensalmente.

 Considerando que o requerente trouxe provas documentais de suas 

alegações, consubstanciadas na declaração de suas despesas fls. 13/20, 

e tendo em vista que corre o risco de ser preso por falta de pagamento de 

pensão alimentícia, DEFIRO, por ora, a LIMINAR para reduzir a obrigação 

alimentícia fixada para o percentual de 30% do salário mínimo, ou seja, a 

quantia no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) mensais, sem prejuízos dos 50 % das despesas 

extraordinárias não cobertas pela rede pública.

Recolha-se o mandado de prisão, caso já tenha sido expedido (autos 

271-97.2017.811.0109, código 71283), por ora, considerando que o 

alimentante justificou o motivo do não pagamento da pensão acordada. 

Sem prejuízo de ser decretada novamente a prisão caso necessária.

Translade-se cópia da presente decisão para os autos 71283 e intime-se 

a representante legal da criança para, no prazo de 10 dias, informar se 

houve pelo menos o pagamento parcial da pensão acordada.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita conforme requerido.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para contestar a demanda no prazo 

de 15 dias.

Após, INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 82, I do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Decorrido o prazo, certifique-se, 

façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 17622 Nr: 1169-96.2006.811.0109

 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: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 171/171v), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 172/173 v. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78018 Nr: 2042-76.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para CONTESTAR a DEMANDA no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Marcelândia-MT, 08 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43933 Nr: 1335-94.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER XAVIER DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público Estadual 

em detrimento de WAGNER XAVIER DE MOURA, como incurso na conduta 

descrita no art.155, § 4, III, do Código Penal, e artigo 302, parágrafo único, 

incisos I e III, da Lei 9.503/97, e na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consubstanciado na informação da morte do réu, conforme comprova 

certidão em anexa (fl.194), o Ministério Público pugna pela decretação da 

extinção da punibilidade, bem como arquivamento dos autos.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme expressa o Código Penal Brasileiro, a morte do agente é causa 

de extinção da punibilidade, vez que nenhuma pena passará da pessoa do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 649 de 750



condenado.

- Constituição Federal

Art. 5º (...)

XLV - Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, 

nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 

até o limite do valor do patrimônio transferido.

- Código Penal

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente;

II – (...).

 No caso em apreço, o réu faleceu em, conforme certidão acostada à fl. 

194, de modo que, cessa para o Estado o direito de punir, implicando na 

necessidade do arquivamento do feito e extinção da punibilidade.

Destarte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu WAGNER XAVIER 

DE MOURA, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso I, do 

Código Penal.

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 08 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71255 Nr: 250-24.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESS, CASSIANE SANTOS MEQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUCIONE ROBERTO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18.488/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Cassiane 

Santos Mesquita em favor do menor Kaio Eduardo Santos Sales, em face 

de Claucione Roberto de Sales.

Às fls. 35/41, estão acostados recibos onde consta que o executado 

efetuou o pagamento integral do débito.

 O Ministério Público, à fl. 50, pugnou pela extinção do feito.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução de alimentos, 

nos termos dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 484-11.2014.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JANDIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA APARECIDA DA PAZ SILVA, GUSTAVO 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 55, decreto a revelia dos requeridos. No entanto, 

constato que não deve incidir a presunção de veracidade dos fatos 

narrados pela parte autora, tendo em vista o previsto no art. 345, II, do 

CPC. Desta forma, intime-se a parte requerente e o Ministério Público para, 

sucessivamente, no prazo de 05 dias informarem se desejam produzir 

mais alguma prova. Não havendo mais prova a ser produzida, voltem os 

autos conclusos para a sentença, conforme o preceituado no art. 355, I, 

do CPC.

Cumpra-se. Intime-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito t

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60308 Nr: 259-59.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IECDMML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 45 dos autos, no que tange a penhora on line 

requerida.

 EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

(fl.45-v). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, intime-se o exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46972 Nr: 756-78.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU PAIANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6.097-A/MT

 SENTENÇA-

Trata-se de ação penal para apurar a prática do crime previsto no artigo 

138, caput, c/c artigo 141, incisos II e III c/c artigos 331, na forma do artigo 

71, todos do código penal, em desfavor de IRINEU PAIANO FILHO.

Em manifestação à fl. 191, o Ministério Público pugna pela extinção de 

punibilidade do acusado, em face da ocorrência da prescrição da 

pretensão executória.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

O presente termo foi interposto para apuração das práticas delitivas 

descritas no artigo 138, caput, c/c artigo 141, incisos II e III c/c artigos 331, 

na forma do artigo 71, todos do código penal, porém, verifica-se que a 

pena arbitrada para o denunciado foi de 09 meses e 10 dias, 

prescrevendo retroativamente em 03 anos. Como do trânsito em julgado 

para a acusação, na data de 30 de maio de 2015, até o momento, não se 

iniciou a execução da pena, transcorrendo-se mais de 03 anos, denoto 

que houve a prescrição da pretensão executória.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas nos art. 107, inciso IV e 

artigo 109, inciso VI, c/c art. 110 e 112, I, todos do Código Penal, está 

prescrita a pretensão executória estatal, motivo pelo qual, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu IRINEU PAIANO FILHO, pelos fatos 

descritos na denúncia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63923 Nr: 920-67.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SAVARIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 -SENTENÇA-

Relatório dispensado, nos termos art. 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Trata-se de ação penal, promovida pelo Ministério Público para apurar a 

prática do crime tipificado no artigo 306 e 309 da Lei nº 9.503/97 do Código 

Trânsito Brasileiro, em detrimento de Diego Savaris de Souza.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade e arquivamento do 

feito, diante do cumprimento das condições da suspensão condicional do 

processo.

É a síntese do necessário.

FACE AO EXPOSTO, cumpridos os termos da suspensão condicional do 

processo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DIEGO SAVARIS DE 

SOUZA, no que concerne a fattispecie constante destes autos, de acordo 

com o artigo 84, da Lei 9099/95.

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor (item 5.13.1, VI, da CNGC), aos 

Institutos de Identificação Nacional e Estadual para fins do artigo 76 §§ 4° 

e 6° da Lei 9.099/95 (item 5.13.2 da CNGC), à Delegacia de Polícia local 

(item 5.15.9, d, da CNGC) e ao INFOSEG (item 7.16.1, III, da CNGC).

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se a todas as comunicações 

necessárias, bem como às devidas baixas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 08 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73396 Nr: 1454-06.2017.811.0109

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 -SENTENÇA-

 Trata-se de pedido de Medidas Protetivas intentado por ALESSANDRA 

PEREIRA DAS NEVES em desfavor de JOSÉ RAMIRO SANTOS DE 

OLIVEIRA

As medidas protetivas foram deferidas às fls. 10/11.

À fl. 19, a requerente compareceu na secretária deste Juízo, informando 

que o acusado não lhe representa nenhum risco, assim requerendo a 

desistência da presente ação.

É o relatório. DECIDO.

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação, e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).

 Sem custas e sem honorários.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Marcelândia/MT, 08 de outubro 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 39766 Nr: 382-67.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIJEWSKI SOBRINHO & SANTOS LTDA - ME, 

ADEMIR DOS SANTOS, LADISLAU GOLIJEWSKI SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Maria Emília C. de Arruda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional em 

face de Goliewski Sobrinho & Santos Ltda - ME, para recebimento de 

crédito.

Destarte, em manifestação à fls. 94 dos autos, a exequente pugna pela 

extinção do feito, em razão do adimplemento do débito.

É o breve relatório.

DECIDO.

Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica que o executado 

quitou o débito objeto dos autos, e, por conseguinte, a exequente requer a 

extinção do feito e seu posterior arquivamento.

Assim, tendo em vista a satisfação do crédito, conforme noticiado pelo 

requerente, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou restrições que 

houver nos autos em nome do executado.

Condeno o executado em custas processuais e honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Desnecessário o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 1709-47.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA & GOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Antonio Souza Santos - 

OAB:, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional em 

face de Rocha & Goes Ltda - EPP, para recebimento de crédito.

Destarte, em manifestação à fls. 73 dos autos, a exequente pugna pela 

extinção do feito, em razão do adimplemento do débito.

É o breve relatório.

DECIDO.

Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica que o executado 

quitou o débito objeto dos autos, e, por conseguinte, a exequente requer a 

extinção do feito e seu posterior arquivamento.

Assim, tendo em vista a satisfação do crédito, conforme noticiado pelo 

requerente, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou restrições que 

houver nos autos em nome do executado.

Custas pela executada.

ARQUIVEM-SE os autos após o trânsito em julgado para o executado, com 

as baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48531 Nr: 356-30.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDRFL, EJGM, EMDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório às fls. 46, defiro o requerimento.
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EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Sendo infrutífera a penhora, volte concluso para apreciação dos demais 

requerimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69501 Nr: 1004-97.2016.811.0109

 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: MARIA THERESA HANZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

CONDENAR a demandada a manter o benefício de auxílio-doença para a 

demandante pelo prazo de 120 dias, devendo, após o esgotamento do 

prazo, agendar perícia com a demandante. Sobre o valor retroativo, que 

compreende o período da data do indeferimento do benefício até a 

implantação determinada em caráter antecipatório, deverá incidir correção 

monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, bem como 

juros, desde a citação (Súmula 204 do STJ), com a aplicação do 

percentual incidente sobre a caderneta de poupança sobre estes (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997).Sobre o pedido de conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, JULGO-O 

IMPROCEDENTE.CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 15% apenas sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do art. 85, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o 

valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito NomeMaria Theresa HanzenFiliaçãoMaria Olivia Wille 

H a n z e n  e  J o s é  N o r b e r t o  H a n z e n R G  2 8 8 0 5 4 7 - 0  

MTCPF789.917.141-53Benef íc ioAuxí l io-doençaDIB14/09/2016DIPA 

apurarRMIA calcularNaturalidade e data de nascimentoChopinzinho-PR, 

30/01/1965

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72620 Nr: 1052-22.2017.811.0109

 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: LEOVALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

CONDENAR a demandada a manter o benefício de auxílio-doença para a 

demandante pelo prazo de 120 dias, a fim da parte autora se recuperar ou 

passar por processo de reabilitação profissional, devendo, após o 

esgotamento do prazo, a demandada agendar perícia com a demandante. 

Sobre o valor retroativo, que compreende o período da data do 

indeferimento do benefício até a implantação determinada em caráter 

antecipatório, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento de cada parcela, bem como juros, desde a citação (Súmula 

204 do STJ), com a aplicação do percentual incidente sobre a caderneta 

de poupança sobre estes (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997).Sobre o pedido 

de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, JULGO-O 

IMPROCEDENTE.CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 15% apenas sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do art. 85, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, 

tendo em vista o disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o 

valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marcelândia/MT, 08 de outubro de 2018.Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito NomeLeovaldo RodriguesFiliaçãoFiorentina Maria 

RodriguesNatural idade e data de nascimentoNonoai-RS, 

2 7 / 0 4 / 1 9 5 4 R G 1 0 8 5 3 6 7 - 7  

MTCPF411.680.701-04Benef íc ioAuxí l io-doençaDIB23/06/2017DIPA 

ApurarRMIA Calcular

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67819 Nr: 193-40.2016.811.0109

 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: WILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

o fim de CONDENAR o requerido – INSS - à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de WILSON PEREIRA DA 

SILVA, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devendo ser compensados os valores já pagos em decorrência da 

concessão da tutela de urgência.(...). Considerando a natureza alimentar 

do benefício previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), juntamente com a 

intimação da presente sentença e independentemente do trânsito em 

julgado, INTIME-SE o requerido para que proceda a implantação do 

benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte autora, 

limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Diante do 

exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a 

autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 15% 

apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do 

Código de Processo Civil.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 
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condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 

08 de outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72127 Nr: 751-75.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.54, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 ABRIL DE 2019 ÀS 

15:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.54).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70683 Nr: 1629-34.2016.811.0109

 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: FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o Requerente para compareça na Agência do 

INSS de Colíder para solicitar a reativação e reemissão do Benefício, uma 

vez que já foi implantado e não foi recebido até o presente momento e 

assim está suspenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78267 Nr: 2154-45.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FUHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WALDEMAR BLUM - 

OAB:30.910

 Visto, etc.

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento.

Para tanto, DESIGNO audiência para o dia 06 de novembro de 2018 às 

13h00min oportunidades em que será inquirida a testemunha ALVARO 

INACIO SCHOFFEN.

INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48262 Nr: 87-88.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L G DOS SANTOS, CNPJ: 

01812348000146. 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: 22/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L G DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 

n°200913455, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13455/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/09/2007

 - Valor Total: R$ 7.327,35 - Valor Atualizado: R$ 7.327,35 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Certifique-se o cumprimento da determinação judicial 

de fls42.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 02 de outubro de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51855 Nr: 2-91.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2-91.2013.811.0111 - 51855

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ROBSON FERREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Robson Ferreira da Silva, Cpf: 02001553188, 

Rg: 2526303-0 SJSP MT Filiação: José Carlos da Silva e Alicélia Ferreira, 

data de nascimento: 12/11/1985, brasileiro(a), natural de Rolim de 

moura-RO, solteiro(a), tratorista, Endereço: Rua 18, N° 23, Bairro: União, 

Cidade: Matupá-MT, atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 
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pendentes, no valor de R$ 413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta 

centavos) referente as custas judiciais e o valor de R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes;

2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia e o comprovante 

na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum dessa Comarca.

 Eu, Regina Matos Davi, digitei. Matupá - MT, 8 de outubro de 2018.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26498 Nr: 18-65.2001.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Sobrinho, Roberto Konrath, 

Enio Carlos Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Rheinheimer - 

OAB:2756/MT, Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior - OAB:3735 / 

MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) do réu, Dr(ª):Paulo Rogério de 

Oliveira, OAB/MT n° 11324, para comparecer neste Juízo para retirar a 

certidão de honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 892-25.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelcio Vieira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 892-25.2016.811.0111.

 Código Apolo nº 61733.

Vistos.

Considerando a convocação desta Magistrada para participação do 

“WORKSHOP DE APROFUNDAMENTO E SUPERVISÃO EM CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ”, a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro, na 

cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência para o dia 25 de outubro de 

2018, às 15h00min.

Outrossim, sem prejuízo da determinação anterior, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para manifestação acerca do teor da certidão de ref.42.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

 Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55124 Nr: 1251-43.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1251-43.2014.811.0111 (Código 55124)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Celsa Silva Santos

Requerido: J B Amaro dos Santos & Cia Ltda

Vistos.

Indefiro o pedido.

A indisponibilidade de bens apenas subtrai a faculdade do proprietário 

dispor da coisa, não obstando eventuais arrestos ou penhoras 

determinadas por autoridade judiciária.

 Intime-se a parte para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca do 

início ou não da fase de cumprimento de sentença.

 Se inerte, ao arquivo provisório.

 Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55199 Nr: 1311-16.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1311-1.2014.811.0111 (Código 55199)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: José Carlos dos Santos

Requerido: J B Amaro dos Santos & Cia Ltda

Vistos.

Indefiro o pedido.

A indisponibilidade de bens apenas subtrai a faculdade do proprietário 

dispor da coisa, não obstando eventuais arrestos ou penhoras 

determinadas por autoridade judiciária.

 Intime-se a parte para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca do 

início ou não da fase de cumprimento de sentença.

 Se inerte, ao arquivo provisório.

 Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 1254-95.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGELA HONORIO FELICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1254-95.2014.811.0111 (Código 55129)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Solangela Honório Felício da Silva

Requerido: J B Amaro dos Santos & Cia Ltda

Vistos.

Indefiro o pedido.

A indisponibilidade de bens apenas subtrai a faculdade do proprietário 

dispor da coisa, não obstando eventuais arrestos ou penhoras 

determinadas por autoridade judiciária.

 Intime-se a parte para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca do 

início ou não da fase de cumprimento de sentença.

 Se inerte, ao arquivo provisório.

 Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55232 Nr: 1334-59.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUE FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1334-59.2014.811.0111 (Código 55232)
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Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Izaque Freitas de Oliveira

Requerido: J B Amaro dos Santos & Cia Ltda

Vistos.

Indefiro o pedido.

A indisponibilidade de bens apenas subtrai a faculdade do proprietário 

dispor da coisa, não obstando eventuais arrestos ou penhoras 

determinadas por autoridade judiciária.

 Intime-se a parte para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca do 

início ou não da fase de cumprimento de sentença.

 Se inerte, ao arquivo provisório.

 Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33895 Nr: 1205-93.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOULART DO ESPÍRITO SANTO, E 

G DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 1205-93.2010.811.0111 (Código 33895)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

 Executado: Eduardo Goulart do Espirito Santo e G do Espírito Santo

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (fls.57), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. IGOR NEVES DE CARVALHO para patrocinar 

o interesse do executado, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 

1 URH, considerando a sua atuação técnica - acompanhamento 

processual-.

3) Tendo em vista a juntada de documentos de fls. 54/56, intime-se a parte 

exequente para se manifestar e requerer o que entender de direito.

4) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29003 Nr: 1241-43.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:, Mônica Pagliuso Siqueira de Mosquita - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/214 (Código 29003)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Claudio Machado

Vistos.

Indefiro o requerimento de fl.86, considerando que as reiteradas tentativas 

de garantir o direito do exequente, seja via BacenJud ou Renajud, 

restaram infrutíferas. Além disso, não foi apresentado pelo exequente 

quaisquer bens passíveis de penhora.

Posto isso, intimem-se o exequente, na pessoa do advogado (via DJE) 

para promover o devido andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção, conforme o disposto no art. 580, caput, 

da CNGC/MT.

Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no artigo 580, 

§2º, da CNGC/MT.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66603 Nr: 808-87.2017.811.0111

 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 Matupá/MT, ODIRLEI RODRIGO 

GEWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496, CLEBER KOCHHANN - OAB:7678/O

 Processo nº 808-87.2017.811.0111 (Código 66603)

Classe – Assunto: Internação Compulsória

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requeridos: Ordilei Rodrigo Gewinski e Município de Matupá (MT)

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.32), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. KÁSSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar 

os interesses do Sr. Ordilei, atribuindo-lhe os honorários advocatícios 

outrora arbitrados (ref.4).

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, para apresentar 

resposta no prazo legal.

Com a resposta, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 2787-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Fernando Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 2787-84.2017.811.0111.

Código Apolo nº 70125.

Vistos.

Considerando a licença saúde desta Magistrada, REDESIGNO a audiência 

para o dia 24 de outubro de 2018 às 14h15min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

Matupá/MT, 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66327 Nr: 678-97.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO JOSE GRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 678-97.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66327.

Vistos.

Considerando a licença saúde desta Magistrada, REDESIGNO a audiência 
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para o dia 24 de outubro de 2018, às 15h30min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

Matupá/MT, 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59868 Nr: 159-59.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FELISARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 159-59.2016.811.0111.

Código Apolo nº 59868.

Vistos.

Considerando a licença saúde desta Magistrada, REDESIGNO a audiência 

para o dia 24 de outubro de 2018, às 16h15min.

Outrossim, sem prejuízo da determinação anterior, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para manifestação acerca do teor da certidão de ref.27.

Intimem-se.

 Matupá/MT, 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56743 Nr: 602-44.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLENE NEGRI DE ALMEIDA, ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Autos nº 602-44.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56743.

Vistos.

Considerando a licença saúde desta Magistrada, REDESIGNO a audiência 

para o dia 24 de outubro de 2018, às 17h15min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60238 Nr: 293-86.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Código nº 60238.

Processo nº 293-86.2016.811.0111.

Vistos.

Ante a informação de falecimento do acusado, a qual circula nos sites de 

notícias da região, OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Guarantã do Norte/MT, solicitando cópia da certidão de óbito em nome de 

ADALBERTO LEMES DE OLIVEIRA, no prazo de 10 (dez) dias.

Com o aporte da referida certidão, venham-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 08 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69867 Nr: 2656-12.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 2656-12.2017.811.0111 (Código 69867)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Paulo Henrique da Conceição Pereira

Requerida: Ana Paula da Conceição Ribeiro

Vistos.

Tendo em vista que as partes não compareceram em audiência de 

conciliação (ref.46), intime-se o causídico nomeado para apresentar 

contestação.

Apresentada a contestação, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

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.: 67017 Nr: 1008-94.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Harri Biolowons

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAIR PEDROSO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor, para que no prazo 

legal,manifeste-se acerca do pedido de reconvenção.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-71.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NEIMAR DA SILVA (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 MATUPÁ Numero do Processo: 

8010166-71.2016.8.11.0111 REQUERENTE: DOUGLAS NEIMAR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por 

DOUGLAS NEIMAR DA SILVA contra TELEFÔNIA BRASIL S/A. Dispenso o 

relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Ausente a necessidade de produção de 

outras provas, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito (art. 355, I, do CPC). Fundamento e decido. Há relação 

consumerista entre as partes. A parte autora é consumidora, enquanto a 

parte ré é fornecedora de serviços de telefonia, nos termos do artigo 2º, 

caput e 3º, caput, respectivamente, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

s e j a  p o r q u e  a s  s u a s  a s s e r t i v a s  c o n f i g u r a m  f a t o 

impeditivo/modificativa/extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, 
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II, do CPC. Em suma, a parte autora sustentou desconhecer a origem da 

dívida no valor de R$ 165,34 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e 

quatro centavos) que motivou a negativação de seu nome em 12.07.2016. 

Trouxe provas da negativação. A parte ré contestou a inexistência de 

relação jurídica, afirmando ter havido efetiva contratação de seus 

serviços por parte da autora. Diante da inversão do ônus da prova e da 

impossibilidade de a parte autora realizar prova de fato negativo, cabia à 

ré demonstrar, de modo idôneo, ter efetivamente realizado o contrato com 

aquela. Entretanto, não o fez. Trouxe aos autos apenas “print screen” 

retirados das telas dos seus próprios computadores, os quais, segundo 

maciça jurisprudência, não são hábeis a comprovar a efetiva 

contratação/utilização dos serviços, ante a unilateralidade e fragilidade de 

tais provas. Senão vejamos: INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

MAS IMPROVIDO. 1. INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA 

CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE 

PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS 

COMPUTADORES. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E 

FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES.(TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 

0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 

Data de Julgamento: 13/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

15/08/2013 . Pág.: 236)”. Assim, por falta de provas suficientes de que a 

parte autora tenha contraído a dívida que motivou a inscrição de seu nome 

em órgãos de restrição ao crédito, considero inexistente o referido débito 

e, consequentemente indevida a negativa de seu nome a este título. No 

caso em questão, o risco de causar danos a terceiros é inerente às 

atividades exercidas pela ré, especialmente pela ocorrência de fraudes na 

contratação, motivo por que responde civilmente de forma objetiva pelos 

prejuízos causados a outrem. Ademais, a ré é fornecedora e prestadora 

de serviços, estabelecendo relação de consumo, razão pela qual se 

submete às regras do CDC, cujo artigo 14 dispõe 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. E, nos termos do artigo 17, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Portanto, em 

se tratando de caso de responsabilidade civil objetiva, a parte ré responde 

pelos danos causados a parte autora, vítima do evento, decorrentes da 

prática de ato ilícito, independentemente de culpa. Em outros termos, basta 

o nexo causal entre a ação e o dano, demonstrados no caso. No caso, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os fatos 

reportados na inicial configuram efetiva lesão ao direito da personalidade, 

não se constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da 

vida em sociedade. Dessa forma, considerando o transtorno sofrido pelo 

reclamante ao se deparar com negativação de seu nome, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à reclamada, cabível a indenização por 

danos morais. Insta consignar que o dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela parte ré, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Presentes a conduta 

(cobrança indevida), o dano (negativação) e o nexo causal (a falha na 

prestação dos serviços da parte ré ocasionou à parte autora sua 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito), verifico presente o dever de 

reparação, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil – CC. 

Na análise do quantum indenizatório a título de dano moral deve-se 

observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida, 

para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para 

tanto, deve-se aferir os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência 

como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau 

da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou 

culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, 

dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, entendo 

por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao 

fato. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor R$165,34 (cento e 

sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e DETERMINAR a 

imediata exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude desta dívida, caso ainda não providenciado. b) 

CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização à parte autora, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 

362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do 

evento danoso (05.09.2014; STJ, súmula 54). Extingo o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. OFICIE-SE ao SPC e ao SERASA, para que efetuem o 

cancelamento definitivo. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. Suelen Barizon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60888 Nr: 533-75.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 60888.

Processo nº 533-75.2016.811.0111.

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em face de JOCEMAR ARAÚJO DOS SANTOS, pela prática do 

crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 12h15min, nos termos do art. 394, § 1º, inciso II, do Código de 

Processo Penal c/c art. 78 da Lei nº 9.099/95, quando será oportunizada a 

apresentação de resposta à acusação (art. 81 da Lei nº 9.099/95), e em 

seguida, será ou não recebida a denúncia. Recebida a denúncia, serão 

ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se 

a seguir o acusado.

CITE-SE e INTIME-SE o denunciado encaminhando cópia da denúncia, 

fazendo constar que deverá comparecer à audiência acompanhado de 

advogado e com suas testemunhas, ou apresentar requerimento para 

intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização (art. 78, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95).

Defiro o item 2 da cota ministerial. Quanto aos demais itens, dado o poder 

requisitório direto do Ministério Público (CF, art. 129, VIII e CPP, Art. 47), 

indefiro.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Matupá/MT, 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 72007 Nr: 1621-32.2018.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - nova data de prova

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53466 Nr: 144-42.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa de busca e apreensão e citação, bem como para efetuar a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 (setenta reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71872 Nr: 1564-14.2018.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Felix do Nascimento, Sebastião Ferreira 

Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina 

o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante em tempo 

hábil para a realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71872 Nr: 1564-14.2018.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Felix do Nascimento, Sebastião Ferreira 

Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao determinado à ref: 5, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 23 de Janeiro de 2019, às 13 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 72120 Nr: 1698-41.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gonçalves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista o 

decurso do prazo requerido, impulsiono os autos para que seja intimada a 

parte autora a comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal, para cumprimento do ato deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44904 Nr: 878-61.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Soares Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22975 Nr: 1587-04.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kitmóveis Comércio Ltda, Quito e Quito Ltda - ME, 

Humberto Martins Quito, Salma Iunes Quito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Cardoso de Andrade - 

OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada para, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do 

CPC), apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 

114/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 10378 Nr: 284-62.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inlogs Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Zaffari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Jacob Neto - 

OAB:237.818, Joao Augusto Pires Guariento - OAB:182452, Lucien 

Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, Marcelo Palma Marafon - OAB:198251, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10102 Nr: 545-48.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO, na pessoa de seu(s) advogado(s), da r. 

sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: " Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente - art. 90, CPC. 
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Sem verba honorária. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 7134 Nr: 7-72.2007.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que 

entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8005 Nr: 98-31.2008.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Rita Portela Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Intimo a DR. Brunna Portela Alves, para proceder com a devolução dos 

autos o qual encontra com carga desde 01/08/2018, no prozo de 24 

horas, sob pena de busca e aprensão.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-77.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DAMASIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte reclamante acerca de designação de 

audiência de Conciliação designada para o dia 23 de outubro de 2018, às 

13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-54.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA ORDENHA LTDA - ME (REQUERENTE)

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES MOTORES ELETRICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da designação de 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de outubro de 2018 às 

13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-92.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIELA MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBESON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de outubro de 2018 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-62.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 de outubro de 2018 às 14h00min

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-70.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 de outubro de 2018 às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-85.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA RIBAS DA GUARDA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 30 de outubro de 2018 às 13h30min.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65185 Nr: 1098-70.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos.

Considerando que este Magistrado, responde pela Comarca de 

Apiacás-MT, cumulativamente pela 1° Vara Cível da Comarca de Alta 

Floresta-MT, sendo que está respondendo em substituição legal pela Vara 

Ùnica da Comarca de Paranaíta-MT, há a necessidade de readequação de 

pauta de audiências deste juízo, objetivando melhor prestação 

jurisdicional, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

de outubro 2018 às 13h30.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 08/10/2018.

 TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz de Direito, em Substituição Lega

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63024 Nr: 1076-46.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 Código 63024 - Autos n. 1076-46.2013.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que o representante do Ministério Público atuante nesta 

comarca estará em usufruto de compensatórias e férias ordinárias no 

período compreendido entre os dias 14 de fevereiro e 03 de março de 

2018,  con forme in fo rmações  or iundas  do  Of íc io  n º 

026/2018/MPMT/PJNMV, redesigno a audiência para o dia 09 de abril de 

2018, às 13h45min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69971 Nr: 504-85.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCLOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Código 69971 – Autos n. 504-85.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio a Dra. Jully Franciele 

Ruelis, inscrita na OAB/MT sob o nº 18.164, para patrocinar os interesses 

do acusado Luan Carlos Leal Oliveira Dorta.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62358 Nr: 512-67.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Código 62358 - Autos n. 512-67.2013.811. 0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista que a requerida foi citada por edital e decorrido o prazo 

para apresentar contestação, nomeio o Dr. Mateus Leite Cecconello - OAB 

n. 25.259, como curador especial da requerida, nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime o advogado para, no prazo legal, apresentar contestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76281 Nr: 522-38.2018.811.0091

 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: VJP, MDGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76281 - Autos n. 522-38.2018.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Homologação de Divórcio Consensual proposta por 

Valter José Pereira e Marisa Diniz Gonçalves Pereira, todos qualificados 

nos autos.

Às fls. 20/21 o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo 

entabulado pelas partes, e pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, tendo em 

vista que a transação ocorreu antes da sentença.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e comunicações necessárias.

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.: 61750 Nr: 1235-23.2012.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naldo Orlando Charnevsky

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61750 – Autos n. 1235-23.2012.811.0091

Vistos etc.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto a impugnação à 

execução, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63024 Nr: 1076-46.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 Código 63024 – Autos n. 1076-46.2013.811.0091

Vistos, etc.
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Diante do teor petição de fls. 74, considerando que a Defensoria Pública, 

há muito, deixou de atuar nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Maila Aleide Boing 

Pereira - OAB/MT n. 25.392/O, para patrocinar os interesses do réu.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para se manifestar quanto a 

certidão de fl. 76, no prazo 30 dias, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Por fim, fixo o valor de 1,5 URH, no valor de R$ 1.344,77 (um mil trezentos 

reais e quarenta e quatro centavos), à Dr.ª Shirlene Benites, OAB/MT n. 

6807/O, conforme valores referentes à tabela de honorários da OAB/MT.

Expeça-se certidão de honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73792 Nr: 1079-59.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Inácio da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Cezar Menezes - 

OAB:31051 GO, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Vistos.

À vista do não comparecimento do acusado e de seu advogado 

constituído, em que pese regularmente intimados (fls. 331/332 e 352), e 

objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que a 

Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta comarca, nomeio a 

advogada Patrícia Quessada Milan, OAB/MT nº 7131, para patrocinar os 

interesses do acusado nesta audiência. Fixo o valor de 1 URH (R$ 896,51 

- oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) – item 27.1 

da Tabela de Honorários da OAB/MT - a título de honorários advocatícios, 

devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatórias expedidas.

Após, com o retorno das missivas, e considerando que não houve 

requerimento de diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias 

ou fatos apurados na instrução (art. 402, CPP), remetam-se os autos ao 

Ministério Público para apresentação de alegações finais, nos termos do 

artigo 403, §3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no 

prazo legal.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70144 Nr: 590-56.2016.811.0091

 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: Mario Nicola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regonal Factoring Fomento Mercantil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ódigo 70144 - Autos n. 590-56.2016.811.0091. DECISÃO Vistos, etc. 

Inicialmente, cumpre consignar que o autor, ao argumento de incapacidade 

financeira para arcar com as custas processuais, pleiteou a concessão 

de justiça gratuita, pedido que passo a analisar. Não basta, pois, simples 

declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus ao 

benefício, mas sim comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A simples declaração formal de que a parte não 

possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador 

quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa 

afirmação (CPC, art. 99, § 2º), ou seja, enquanto for manifestamente veraz 

e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de 

fundadas razões para indeferir o pedido. Conquanto o autor afirme que 

não possui condições de arcar com as custas e despesas judiciais, 

entendo, porém, que a concessão de justiça gratuita requer comprovação, 

e, no caso, os autos não foram instruídos com documentos probatórios do 

alegado estado de pobreza, já que não consta a última declaração de 

imposto de renda, ou comprovante de rendimento, ou qualquer outro 

documento suficiente à confirmação da alegada condição de falta de 

recursos. Ora, com essas considerações, atento ao fato de que os 

benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos aos que dele realmente 

necessitam pela comprovada ausência de condições financeiras, 

INDEFIRO a concessão do benefício. Assim, intime-se o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar à inicial, procedendo ao recolhimento 

de custas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 04 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71604 Nr: 1611-67.2016.811.0091

 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: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Bilhalva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Vistos.

Defiro a desistência da oitiva da testemunha.

 Acolho a justificativa apresentada pela defesa às fls.38.

Expeça-se carta precatória para a comarca de Cuiabá/MT no endereço 

indicado às fls.32 para oitiva da testemunha Oberdann Vinicius de Moraes.

Designo audiência para a oitiva das testemunhas e interrogatório do 

acusado para o dia 18 de fevereiro de 2019 às 17h30min.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33053 Nr: 408-32.2010.811.0107

 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: JOSÉ GILVAN BESERRA DE QUEIRÓZ, Henrique da 

Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANET MARIZA RIBAS - 

OAB:OAB/MS 11.404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida para retirar a 

Carta Precatória na Secretaria da Vara Única desta Comarca de Nova 

Ubiratã-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67446 Nr: 551-40.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMA DEL CANALE, Edson Basso, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 3.890,00 (três mil, oitocentos e noventa reais), 

conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 1784-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DE ALMEIDA MAIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-05.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA EUGENIO NUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-31.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

I. C. MORAES COBRANCAS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MACIEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar, no 

prazo de 10 dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, 

informando o endereço atualizado do executado, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010007-77.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

PARAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 

(DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULO TRINCAUS (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, para que, 

indique bens de propriedade do devedor, no prazo de 10 dias, tendo em 

vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de devolução da 

missiva ao Juízo Deprecante.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-74.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLEANE DE MELO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71132 Nr: 396-16.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

396-16.2013.811.0106, Protocolo 71132, 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.: 78149 Nr: 1014-19.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

1014-19.2017.811.0106, Protocolo 78149, 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.: 77897 Nr: 877-37.2017.811.0106

 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: MVMdC, AVMC, SMdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

877-37.2017.811.0106, Protocolo 77897, 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.: 76386 Nr: 843-96.2016.811.0106

 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: Odilene Jose de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abdonel Luiz de Sena
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

843-96.2016.811.0106, Protocolo 76386, 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: 8010334-88.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EVERALDO LUCAS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010334-88.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

EVERALDO LUCAS MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial, 2) Tornar definitiva a tutela 

antecipada (ID n. 7829936) e, 3) condenar a reclamada pagar a parte 

reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-72.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MELQUIADES MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000104-72.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 21.796,87; 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: BANCO PAN 

S.A. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento 

de mérito, positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o qual 

determina que, havendo condições para que o processo seja julgado no 

mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, 

indenização por danos morais em razão de descontos realizados pela Ré 

em sua conta, aduz que de fato recebeu um valor da reclamada em sua 

conta, todavia, não possui interesse no empréstimo realizada pela ré, 

argumentando que não mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu 

dívida que justifique ser cobrado por algo que não deseja. Foi concedida 

tutela antecipada (ID n. 10510229) para cessar as cobranças realizadas 

pela Reclamada. A ré, por sua vez, alega que a autora possui vínculo com 

essa Instituição Financeira, já que é titular do contrato de n.º 313626424-3, 

tendo solicitado espontaneamente o empréstimo em questão. Trouxe aos 

autos documento assinado pela reclamante (ID n. 11042266). Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados verifico que a ré se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o débito 

que deu ensejo aos descontos realizados em sua conta corrente são 

provenientes de contrato efetivamente firmado pela autora, inexistindo, 

portanto, razão para declarar a inexistência de débito e condenar a ré por 

danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Quanto à alegação de 

que a comparação demanda perícia grafotécnica, o que afastaria a 

competência do juizado especial por caracterizar complexidade da causa, 

tem-se por totalmente descabida. Isso porque basta uma análise 

superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: instrumento 

de procuração, declaração de hipossuficiência e cópia dos documentos 

pessoais, para se constatar que coincidem em todos seus elementos com 
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aquela lançada no contrato. Tal análise deve ser feita sob o paradigma de 

julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais assim 

dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Por último, no caso em 

debate, denota-se que a autora tenta se eximir de suas obrigações e 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

Processo Civil, justificando aplicação da multa acima do mínimo legal. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

REVOGANDO A TUTELA ANTECIPADA concedida no ID n. 10510229. 

OPINO POR CONDENAR a autora à pena de litigância de má-fé no valor de 

5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma 

do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, OPINO POR CONDENAR a autora na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz 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. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-44.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CARDOSO ROMAS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010324-44.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

LEIDIANE CARDOSO ROMAS Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial, 2) Tornar definitiva a tutela 

antecipada (ID n. 7829788) e, 3) condenar a reclamada pagar a parte 

reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-58.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010336-58.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

GILVANETE SANTOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial, 2) Tornar definitiva a tutela 

antecipada (ID n. 7829969) e, 3) condenar a reclamada pagar a parte 

reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-13.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NOVAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010339-13.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

ALESSANDRA NOVAIS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. 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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial, 2) Tornar definitiva a tutela 

antecipada (ID n. 7829993) e, 3) condenar a reclamada pagar a parte 

reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 
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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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-10.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDMISON DAS MERCES DE SOUZA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010378-10.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

EDMISON DAS MERCES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. O valor exequendo encontra-se integralmente 

consignado em juízo 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. Inclusive, já foi expedido alvará em favor da parte credora, 

conforme consta certificado nos autos. Ante o exposto, 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010386-84.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAR DA COSTA ROSA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010386-84.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

GILVAR DA COSTA ROSA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial, 2) Tornar definitiva a tutela 

antecipada (ID n. 7830870) e, 3) condenar a reclamada pagar a parte 

reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-08.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE RAMOS LOBO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010404-08.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

LAFAIETE RAMOS LOBO Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 
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reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial, 2) Tornar definitiva a tutela 

antecipada (ID n. 7831311) e, 3) condenar a reclamada pagar a parte 

reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010549-64.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES SANTANA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010549-64.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANA GOMES SANTANA Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA 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 requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a 

devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica 

com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9557533) 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, 13 de junho de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010635-35.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KARINE MOREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

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 ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9403757) 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 
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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, 13 de junho de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010687-31.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERCI RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010687-31.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LIBERCI RODRIGUES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ESTRELA 

DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 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 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. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar 

de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, I) JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e II) CONDENO a parte requerente 

em custas e despesas processuais, conforme entendimento explicitado no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule 

novamente a demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi 

condenado em virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter 

controle quanto a esta cobrança. 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-14.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010714-14.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEOMAR RODRIGUES LOPES Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

a parte reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010751-41.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 
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DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA ALICE PEREIRA SANTANA Parte Ré: REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A 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 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. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, I) JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e II) CONDENO a parte requerente 

em custas e despesas processuais, conforme entendimento explicitado no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule 

novamente a demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi 

condenado em virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter 

controle quanto a esta cobrança. 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-92.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010185-92.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

LUANDA GOMES DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando LITISPENDÊNCIA com o 

processo nº 8010184-10.2016.811.0106, também em trâmite neste 

Juizado. Em análise ao referido processo, verifico que apesar dos valores 

da negativação serem coincidentes (ambos são R$ 54,86), consta no 

extrato do SPC/SERASA que são decorrentes de contratos distintos 

(contratos: GSM0111264214975 e GSM0111242488684). Razão pela qual, 

rejeito a preliminar de litispendência. Destarte, conquanto tenha a parte 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida cobrança. A inserção do nome da parte 

requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

a parte reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

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, 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, 13 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-06.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010721-06.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MANOEL BALBINO DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Consta do Id. 11749106 o 

depósito realizado em favor da exequente. A exequente pediu a 

expedição de alvará referente ao valor depositado (Id. 13351399). Logo, 

verifica-se que a executada cumpriu integralmente com a sua obrigação, 

razão pela qual o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II - a obrigação for satisfeita; Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

o processo com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o respectivo alvará referente aos valores depositados 

(ID. 11749116), conforme requerido pelo exequente. Após, ARQUIVEM-SE 

os autos, independentemente de nova determinação, com as baixas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-02.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:
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DEBORA SANTANA DE LIMA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010040-02.2017.8.11.0106. REQUERENTE: DEBORA SANTANA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Processo nº 

8010040-02.2017.8.11.0106 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 C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. 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. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a requerida. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte requerida contesta alegando ser parte 

ilegítima, todavia, na contramão da argumentação, diz que retirou o nome 

da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Razão pela qual, rejeito 

a preliminar suscitada. Destarte, conquanto tenha a parte requerida 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida 

cobrança. A inserção do nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

reclamante teve o crédito abalado. 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 autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar a parte reclamante, a título de 

danos morais, R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 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, 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, 10 de julho de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000050-09.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000050-09.2017.8.11.0106 EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, Lei 

9.099/99. Trata-se de execução de honorários advocatícios fixados em 

sentenças já transitadas em julgado, referentes à atuação de profissional 

como advogado dativo. Verifica-se por meio da petição acostada no Id. 

12283264, que a parte autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. 

Pode a parte autora desistir do feito a qualquer tempo, independente de 

concordância da parte adversa (artigo 51, §1º da Lei nº 9.099/95) 

consoante o enunciado nº 90 do FONAJE: “A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Assim, diante do exposto, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA E JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários, nos 

termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. P.R.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-64.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JACO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTALIANA AFONSO BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010107-64.2017.8.11.0106. REQUERENTE: JACO BATISTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ELTALIANA AFONSO BATISTA Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a parte 

requerente que foi caluniado pela parte requerida, por isso requer 

indenização por danos morais. O juízo, no despacho (ID n. 9249428) 

determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos cópia dos documentos pessoais 

legíveis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os 

autos verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial (Evento 15383205). 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, 17 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 
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Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010694-23.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA COSTA MELO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010694-23.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARILDA DA COSTA MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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 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. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, I) JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e II) CONDENO a parte requerente 

em custas e despesas processuais, conforme entendimento explicitado no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule 

novamente a demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi 

condenado em virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter 

controle quanto a esta cobrança. 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, 17 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-62.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS EDUARDO GALVAO CORREA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010381-62.2016.8.11.0106. REQUERENTE: DENIS EDUARDO GALVAO 

CORREA REQUERIDO: OI 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 ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 

9573473) determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de 

endereço atualizado e documento de identificação legível, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a 

parte requerente não cumpriu com a determinação judicial ( Evento 

14917273). 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, 17 de julho de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-19.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010358-19.2016.8.11.0106. REQUERENTE: VERA LUCIA DA SILVA 

REZENDE 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 ainda inexistência de 

qualquer relação jurídica com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID 

n. 9572911) determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendasse a inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de 

endereço atualizado e documentos pessoais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte 

requerente não cumpriu com a determinação judicial (Evento 14914938). 

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, 17 de julho de 2018. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 671 de 750



Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010490-76.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CLEMENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010490-76.2016.8.11.0106. REQUERENTE: OSMAR CLEMENTE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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 C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. 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. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente 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. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. 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 autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, e considerando a existência de outra 

negativação concomitante, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte 

a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial (R$ 36,17, contrato GSM0111022205931) e, 2) 

condenar a reclamada pagar a parte reclamante, a título de danos morais, 

R$ 2.000,00 (dois 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. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 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, 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, 17 de julho de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-81.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010425-81.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

ANDRADE DA CRUZ REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES 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 ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 

9573692) determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de 

endereço atualizado e documentos pessoais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte 

requerente não cumpriu com a determinação judicial (Evento 14914936). 

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, 17 de julho de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ILTON TRICHES (REQUERENTE)

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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010525-36.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ILTON TRICHES REQUERIDO: 

OI 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 ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9556892) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado e cópia 

legível dos documentos pessoais, sob pena de indeferimento da petição 
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inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não 

cumpriu com a determinação judicial (Evento 14897530). 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, 17 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010459-56.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO ROCHA 

DA SILVA 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 ainda inexistência de 

qualquer relação jurídica com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID 

n. 9549091) 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 (Evento 14897523). 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, 17 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-49.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SERAFIM DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010453-49.2016.8.11.0106. REQUERENTE: EDIMAR SERAFIM DA SILVA 

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 ainda inexistência de qualquer 

relação jurídica com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 

9548948) 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 (Evento 14897522). 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, 17 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-82.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DANIEL RAMIRES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010412-82.2016.8.11.0106. REQUERENTE: MARCIO DANIEL RAMIRES 

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 ainda inexistência de qualquer 
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relação jurídica com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 

9548679) determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de 

endereço atualizado e documento pessoal legível, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a 

parte requerente não cumpriu com a determinação judicial (Evento 

14897519). 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, 17 de julho de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-61.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA BEZERRA PORTO LIMA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010491-61.2016.8.11.0106. REQUERENTE: SUZANA MARIA BEZERRA 

PORTO LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES 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 ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte 

requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9549138) 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 (Evento 

14897524). 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, 17 de julho de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-47.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NOELIA MARIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010382-47.2016.8.11.0106. REQUERENTE: NOELIA MARIA DE ANDRADE 

REQUERIDO: OI 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 ainda inexistência de qualquer relação jurídica 

com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9548314) determinou 

que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado e 

documento pessoal legível, 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, 17 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 192-73.2011.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Candido da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 674 de 750



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101/MT, David Pereira de Oliveira - OAB:7499-A, Ervi Garbin - 

OAB:3523/B, raissa carolina de Oliveira Teles - OAB:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar e abrir vista para o patrono do denunciado, para 

manifestar-se quanto à certidão negativa de ref. 113, quanto a não 

intimação da testemunha de defesa do denunciado, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61387 Nr: 531-61.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Soares do Nascimento Professor, 

Laudemir Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para manifestação do exequente acerca da juntada de carta precatória de 

fls. 61/62v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 82198 Nr: 2241-43.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do autor para manifestar-se quanto 

à certidão de ref. 21, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65015 Nr: 15-70.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para informar nos autos se ainda encontra em 

recuperação judicial ou já foi encerrada, juntando os documentos 

pertinentes para tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 81076 Nr: 1731-30.2018.811.0095

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues Aragon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação do embargante acerca da juntada de contestação de 

09/10/2018, bem como para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71249 Nr: 1556-07.2016.811.0095

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:, IZABELA THAIS COELHO DEOTTI - OAB:14067

 Vistos.

O requerimento do Ministério Público para prisão preventiva do réu foi 

juntado nos autos em 05/07/2018 (fl. 169), oportunidade em que o orgão 

ministerial requereu a prisão cautelar do acusado, ante o descumprimento 

das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas em 

favor do réu.

Tal requerimento, todavia, foi analisado em 13/07/2018 (fls. 232/233), 

ocasião em que este magistrado acolheu a representação ministerial e 

decretou a prisão preventiva do acusado Daniel, nos seguintes termos: 

"DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado DANIEL CARDOSO DA 

COSTA, visto que flagrado descumprindo as medidas cautelares impostas, 

visando a garantia da ordem pública".

Na decisão acima, foi ainda mencionado que o acusado foi novamente 

flagrado, em 12/07/2018 na suposta prática do delito capitulado no artigo 

33 da Lei 11.343/2006, conforme APFD código 80988.

Com vista dos autos, a advogada nomeada para representar a defesa do 

acusado apresentou pedido de "esclarecimento" de fls. 261/264.

Diante do exposto, dê-se vista à patrona do réu, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas. Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65673 Nr: 2885-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes Ourives

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do réu e de 

redesignação da audiência de instrução, formulado em petição de ref. 82.

Pois bem.

Em análise ao pedido formulado pela defesa, verifico que a defesa não 

trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva 

decretada em desfavor do denunciado.

Ademais, verifico que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, 

especificamente, no que diz respeito à garantia da ordem pública e pelo 

fato do réu se encontrar foragido, conforme bem descrito na decisão de 

ref. 23.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 312, do Código 

de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação a prisão formulado 

pela defesa do réu, mantendo a prisão preventiva, até ulterior decisão em 

contrário.

Tendo em vista o pedido da defesa de ref. 82 e considerando que apenas 

uma testemunha de acusação foi intimada para a audiência (ref. 84), 

redesigno a audiência de instrução para o dia 30 de novembro de 2018, às 

14h30min.

Depreque-se a oitiva da testemunha Tayla Maria da Silva Lima no 

endereço constante na petição de ref. 82.

Abre-se vista ao Ministério Público e à defesa para informar o endereço 

de suas testemunhas não intimadas, conforme certidão do Oficial de 

Justiça de ref. 84.

Desde já, caso alguma testemunha resida em outra Comarca, depreque-se 
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a sua oitiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54287 Nr: 548-20.2016.811.0022

 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: Rivael Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ADVOGADO DO AUTOR, para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação Ref: 45, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64195 Nr: 2293-98.2017.811.0022

 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: Aparecida Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação Ref: 45, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58969 Nr: 2464-89.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J T Rosa de Oliveira -ME, Janete Terezinha 

Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 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: 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69368 Nr: 1234-41.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:SP/206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Patrícia Rodrigues Soares - OAB:6.767-E/MT, 

Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para que 

manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sra. Oficiala de 

Justiça de Ref: 26.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48451 Nr: 127-64.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vicente Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Alex Vicente Rodrigues, já devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306, §2° da Lei 

9.503/97.Passo a dosar a pena do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49337 Nr: 361-46.2015.811.0022

 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 Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Segna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Desentranhe os embargos à execução e documentos acostado em ref. 41 

e proceda a sua distribuição, devendo ser apensado ao presente feito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48100 Nr: 29-79.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu VALDIR 

INÁCIO DA SILVA, já qualificado nos autos, da imputação descrita da 

denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42871 Nr: 1117-26.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Justino da Silva Lima, Juarez Vieira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Almeida Dagostino, Municipio de Pedra 

Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Almeida de Souza - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:, Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno à autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à 

condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43576 Nr: 1745-15.2013.811.0022
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 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: Neurivane Nogueira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Martins Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso interposta por Neurivane Nogueira 

de Jesus Pereira em desfavor de Flávio Martins Pereira de Jesus, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Aduz à autora, em breve síntese, que é casada com o requerido sob 

regime de comunhão parcial de bens, desde 06 de novembro de 2009, 

todavia, estão separados de fato desde 2011.

Alega que na constância da união não tiveram filhos.

Afirma que há bens para partilhar, consistente em um imóvel residencial 

em fase de construção.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

DO DIVÓRCIO

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

DO NOME

Os cônjuges voltarão a usar seus nomes de solteiros.

DOS BENS

Deixo de analisar o direito à partilha dos bens supostamente constituídos 

na constância da união, ante a ausência de pedido expresso na petição 

inicial.

Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da petição inicial, 

decretando o divórcio do casal, extinguindo o processo, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Sem custas e honorários, face à gratuidade.

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Ante os serviços prestados pelas advogadas nomeadas Dras. Maria 

Auxiliadora Araújo Ramos e Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves no 

presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH, 

conforme item 16.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19345 Nr: 620-80.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Prefacialmente, indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios 

requerido às fls. 108, tendo em vista que o feito ainda se encontra na fase 

de liquidação de sentença e não de cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, indefiro-o 

novamente, concedendo pela última vez o prazo de 05 (cinco) dias para 

que o liquidante junte aos autos o cálculo de liquidação, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45433 Nr: 1194-98.2014.811.0022

 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: Adilson Corte Souza, Espólio de Marcionilo Corte Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 Vistos etc.

Indefiro a preliminar de ausência de representação válida, por ter o autor 

concedido procuração para terceira pessoa, com cláusula Ad-judicia, 

constituir advogado e o representar nos autos, haja vista que nada o 

impede de fazer isto, desde que haja poderes específicos para tanto, 

como no caso dos autos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL .  AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUBSTABELECIMENTO. PROCURADOR COM PODERES PARA CONSTITUIR 

ADVOGADO. ARTIGO 254 DO CPC. - Se os poderes enumerados na 

procuração outorgada são para constituir advogado para defender os 

interesses da mandante, deve haver instrumento de procuração 

outorgando os poderes inerentes ao exercício da defesa judicial dos 

direitos da mandante (...) (TRF4, AG 2004.04.01.016695-0, SEXTA 

TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, DJ 08/09/2004)”

Com relação a preliminar para indeferimento da priorização processual por 

ser a parte idoso ou não, verifico que não é matéria preliminar, eis que não 

taxada no rol do artigo 337 do Código de Processo Civil.

Acolho a preliminar de ausência de autenticidade da procuração pública 

juntada pelo procurador do autor que constituiu o advogado militante na 

causa, nos termos do artigo 425, inciso III, do CPC, haja vista que a parte 

requerida impugnou sua validade.

Consoante dispõe o dispositivo citado, a reprodução de documentos 

públicos, como a procuração juntada às fls. 18/19, só possuem validade 

desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com 

os respectivos originais, não tendo sido tomada nenhuma destas 

providências.

Deste modo, intime-se o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias junte 

aos autos cópia do instrumento público de procuração autenticado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44443 Nr: 442-29.2014.811.0022

 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: Valdir Ribeiro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na petição inicial, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.Condeno o autor ao 

pagamento de taxas e custas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, fixo em 10% do valor da causa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS DENUNCIADOS, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14374 Nr: 671-96.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Porfirio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade oferecida pelo executado, tão somente para alterar o 

momento de sua citação para o dia 04/08/2011 (fls. 35-v).Considerando 

que após sua ciência da ação não impugnou a penhora já realizada, em 

face ao princípio da economia e celeridade processual, 

mantenho-a.Intime-se o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43080 Nr: 1316-48.2013.811.0022

 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: Edivaldo Muniz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Del Claro Júnior - 

OAB:11843/MT, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernando augusto vieira de 

figueiredo - OAB:7627-A/MT, Ilan Goldberg - OAB:58973/PR

 Vistos etc.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros do autor, proceda-se com a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para que faça as devidas 

retificações de praxe.

Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, considerando o interesse de menores na lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71074 Nr: 1902-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Revair Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a defesa do Denunciado, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47979 Nr: 2210-87.2014.811.0022

 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: Patricia Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 (...)Ante a necessidade de realização de perícia médica judicial no 

presente feito, nomeio como médico perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho, 

CRM 4142-MT, para a realização de nova perícia médica que será na 

Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal em Pedra 

Preta-MT, onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, 

conforme preceitua o artigo 466 do CPC.Intime-se o Doutor Perito para 

agendar data, hora e local para realização da perícia, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo informar ao 

Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a existência 

da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine sua 

incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, INSTRUINDO O PRESENTE MANDADO COM OS QUESITOS 

FORMULADOS PELAS PARTES.Cientifique-se o perito que fica desde já 

arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos honorários efetuar-se-á 

conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de 

Justiça.Ademais, com o agendamento da perícia juntado aos autos, 

intime-se a requerente que deverá se apresentar para perícia na data e 

local designado portando todos os seus exames. ADVIRTO A PARTE 

AUTORA QUE NÃO COMPARECENDO À PERICIA A PRODUÇÃO DA 

PROVA RESTARÁ PRECLUSA.Com a juntada do laudo pericial, intimem-se 

as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, 

sucessivamente, iniciando-se pela autora.Em havendo solicitação de 

esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias.Aportado aos autos o laudo pericial, 

providencie-se o pagamento do valor referente aos honorários do Sr. 

Perito, conforme dispõe o Sistema Informatizado de Pagamentos de 

Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF).Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10410 Nr: 1384-76.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra 

Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Natasha Maria Teixeira - OAB:7933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Carlos Alves de 

Almeida Filho - OAB:MT/9981-B

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o Oficial de Justiça às fls. 215 certificou 

que não foram encontrados bens da executada passíveis de penhora, 

entretanto, a exequente juntou matrícula de imóvel em nome do executado 

atualizada, onde deveria ter realizado a penhora do bem, conforme 

determinado às fls. 208.

Caso o imóvel houvesse sido transferido a terceiros neste ínterim, tal fato 

deveria ter sido certificado, o que não foi feito.

Deste modo, antes de analisar o pedido de fls. 227/228, determino que o 

Oficial de Justiça refaça a diligência, sem a necessidade de nova 

complementação desta, haja vista o cumprimento incorreto do ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71642 Nr: 2175-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Silveira de Souza, Brauno Feitosa 

Guimarães, Nayane Patricia Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 
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OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa dos denunciados Adriel 

Silveira de Souza e Brauno Feitosa Guimarães, com a URGÊNCIA que o 

caso requer por se tratar de réu(s) preso(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19435 Nr: 710-88.2011.811.0022

 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: Sirlene Camilo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Pierre de Oliveira 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Palova Amisses Parreiras - 

OAB:55542/MG, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885

 Vistos etc.Analisando os autos, verifico que se faz necessário a 

complementação da decisão que saneou o feito, haja vista que apenas 

deferiu a produção de diversos tipos de prova sem, contudo, fixar os 

pontos controvertidos que pendem para julgamento do feito.Em atenta 

análise aos fatos trazidos pelas partes, pude verificar que o requerido não 

negou a forma como o atendimento fora feito – sem adentrar ao mérito do 

feito -, bem como a prescrição dada ao paciente, fato que se torna 

incontroverso.Deste modo, pende verificar a possibilidade do médico, ora 

requerido, ter diagnosticado de forma negligente o filho da autora, que veio 

a óbito.Para comprovação disto, neste momento, entendo dispensável a 

realização de audiência de instrução, o que poderá ser feito em momento 

oportuno, haja vista que a cronologia dos fatos descritos pela autora não 

foram refutados pelo requerido, fatos que poderiam ser comprovados ou 

desmentidos testemunhalmente, sendo dispensável este tipo de prova 

para o ponto controvertido fixado.Deste modo, mantenho a prova pericial 

outrora deferida, que consistirá em prova indireta, a ser feita por um perito 

com a devida capacitação técnica, no caso dos autos, um médico.A 

matéria dos autos foge do conhecimento cientifico do homem-médio, 

motivo pelo se faz imprescindível que um “expert” na matéria analise os 

documentos anexos nos autos e emita um parecer, a fim de que 

demonstre com base nos prontuários médicos juntados nos autos, que o 

médico requerido adotou todos os procedimentos técnicos ao seu alcance 

capaz de diagnosticar a enfermidade do menor Lucas Camilo de Lima 

Verdi.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41945 Nr: 214-88.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 261.

Proceda-se a retificação do cálculo da pena conforme pleiteado pelo 

Ministério Público.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa para 

manifestação.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71638 Nr: 2171-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex de Souza Santos

 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 - ante a ausência 

da defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. Renato Gonçalves Raposo 

- OAB/MT nº 9822-B, para promover a defesa do denunciado, com a 

URGÊNCIA que o caso requer, por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61899 Nr: 1293-63.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Felizardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, para que tenha ciência da 

audiência instrutória do processo em epígrafe que será realizada no dia 

17/10/2018, às 15h00min no Edifício do Fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70497 Nr: 1651-91.2018.811.0022

 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: TSRG, AHSRGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para que 

manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça 

de Ref: 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3881 Nr: 318-66.2002.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira, Alcides Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Cachambú Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:33571/PR, Carla Christiani Urbano - 

OAB:6.411-MT, Gustavo Soubhie - OAB:5.224-MT, Leonardo 

Randazzo Neto - OAB:3504/MT

 INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestem-se nos autos requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista que restou infrutífera a busca de dados do requerido, conforme 

decisão de fls. 474/vº e resultado da solicitação de fls. 475/476

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 139369 Nr: 3769-56.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo dos Santos, Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação dos Acusados, por meio de seus representantes processuais, 

para apresentação de memoriais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 97117 Nr: 841-40.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 442437-9/2018, 

faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar impugnação ou 

recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no prazo de 02 

(dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117970 Nr: 477-97.2016.811.0028

 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: Silvana Maria da Silva Neponoceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de ref. 63

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62554 Nr: 2106-19.2010.811.0028

 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: Gonçalina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que os autos voltaram a tranmitar de forma eletronica

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103967 Nr: 3077-62.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanil Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de referência 51

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114539 Nr: 2855-60.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagoto- 

Procuradora Federal - OAB:

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 442409-3 e 

442407-7, faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar 

impugnação ou recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no 

prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 

do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158428 Nr: 3541-47.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Zagotto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Etelminio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869/MT

 Intimar o advogado da parte ré, para tomar ciencia dos termos do 

despacho da decisão de ref. 55

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114539 Nr: 2855-60.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagoto- 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimar as partes acerca da sentença de ref.50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 82758 Nr: 2061-44.2012.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Gomes da 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

intimar a parte autora por meio da advogada constituída, que ao expedir no 

sistema e-PrecWeb o oficio requisitório RPV, dos valores apresentados 

nas fls. 221/224, do cálculo homologado, se faz necessário especificar o 

valor total principal e valor dos juros e desta somatória totaliza o valor de 

R$ 36.837,07, após apresentação de nova planilha de cálculo será 

expedida a requisição de pagamento - RPV.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016297-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 8016297-20.2016.8.11.0028 Valor da causa: $35,200.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BENEDITO RENATO 

ALVES RIBEIRO Endereço: Rua JUSTINO FRANCISCO, 91, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua MANOEL DOS 

SANTOS COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-74.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO DE JESUS CARMO (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: SALA 01 - ENERGISA - 

POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017780-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017572-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA (ADVOGADO(A))

VANDIR GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-21.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELSON GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011125-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013495-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA (ADVOGADO(A))

CECILIO GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA PROCESSO n. 1000383-98.2017.8.11.0028 Valor da 

causa: $37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO POLO 

ATIVO: Nome: BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE Endereço: Sítio São 

Benedito, s/n, Assentamento NossaTerra Nossa Gente, zona rural, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE: BENEDITO CASTIDADE NUNES DUARTE , em razão da 

perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a comparecer 

no dia (data), às (hora) horas, no(a) (enderecoPericia), a fim de 

(_________). ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia designada, a parte 

deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

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. POCONÉ, 9 

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: 8012473-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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NEIVAIRCE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIA PORTO RAMOS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERNESTINA CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013383-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013381-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA REGINA RODRIGUES CARRERO (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012474-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOEZIL NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDENICE RITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDENICE RITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TERCILIO DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013131-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO AGAPTO MARTINS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013978-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013134-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDILENE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO LIDIO DA SILVA (REQUERENTE)
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JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013982-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAILI DO PRADO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010487-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUFROSINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013986-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011836-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANICACIO BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JOAQUINA DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012030-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011806-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NEVES SANTANA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HELENO DO CARMO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013031-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

GISELE LUCIA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013390-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018083-02.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOSE ILDO LANGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES BORGES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-59.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSE CANAVARRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:25 Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 08 - Mutirão BB - Poconé Data: 

22/03/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012489-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SEBASTIAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012333-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO RODRIGUES DA MOTA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017322-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LEMES DO NASCIMENTO (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017322-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LEMES DO NASCIMENTO (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MARIA LOURDES DE M MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016320-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

ELVINA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012492-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JOANETE SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012326-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

CIRA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012364-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

BENEDITA GEORGINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-02.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013614-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012491-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JANDIRA MARTA NICOLAU GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014611-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

IZABELLA MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR JOAQUIM MARTINOTTO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018672-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018672-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000668-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ADELIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012494-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

CECILIO GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013921-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-19.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012496-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ABRAO ELENO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERNESTINA CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-04.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:25 Tipo: 

Conciliação Sala: Poconé Data: 16/04/2018 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016545-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL DA SILVA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018929-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELZA MARIA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018929-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELZA MARIA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA BUENO DE ALMEIDA METELO (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

CATARINO INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-76.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA LOPES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012499-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIL IZALTINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA GONCALINA PEREIRA (REQUERENTE)

VANIA CRISTINA CIRINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

ALINIR GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013617-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

OSVALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TERCILIO DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-12.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

CATARINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013636-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ LENTES (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-97.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JACI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013647-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JAIR GERMANO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012500-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012497-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO DO CARMO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:45
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012501-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ADELINO GERMANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012502-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JOEL INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012505-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JOSE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012507-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JUAREZ MANOEL CONRADO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012506-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ADELINO GONCALO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012503-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES ALVES (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012509-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012510-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ALBERTO CAETANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012513-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DA CRUZ ARAUJO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012514-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ANTONIO SEBASTIAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011814-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA NILDES DE SOUZA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011803-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

LEONIDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012525-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOYDE ELISABETH GIMENEZ MELLO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011729-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CORSINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012528-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CASSIMIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

BENTO BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000737-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAES DE PROENCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-68.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

AQUINA AUGUSTA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012365-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

EURINDA DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012368-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GERINO RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA ROSARIA DE AMORIM DENIZ (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-51.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:00 Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiências 08 - Mutirão BB - Poconé Data: 

02/04/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012549-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013394-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SEVERINO DE LACERDA SINTRA (REQUERENTE)
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FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012548-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013637-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

ASCENDINO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013211-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGAMENON GAHYVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012545-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO SEMIAO DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012485-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Recurso inominado anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012241-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

BENEDITO ZEFERINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012241-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

BENEDITO ZEFERINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013214-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA PAULA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012546-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018652-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 690 de 750



EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011200-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PETIÇÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PETIÇÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013669-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017320-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RYAN EMANOEL DA SILVA BASTOS (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013675-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

NILZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013638-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO PAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013408-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

BEIDI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013670-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GERMANO GONCALVES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011901-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VOLPATO PAZIN (REQUERENTE)

ANILDO GONCALO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018656-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ADELINO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013658-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016525-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LEONALDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017323-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013622-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

AMANCIO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018659-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ADNER FERNANDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019340-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO JOACY DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011810-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016527-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA MARIA 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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013657-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

DANYELLE LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019317-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

LOURDES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019337-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR JOAQUIM MARTINOTTO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO QUINTINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-72.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURO QUINTINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018660-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALAIDE MARIA DIAS FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MARIA NATALIA REI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012265-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GERMANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNE ANDRADE FIALHO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNE ANDRADE FIALHO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011871-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ERASMO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-97.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012475-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

CASSIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012413-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012370-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012476-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSITA MARQUES NERES DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000037-16.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

PEDROSA CELESTINA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013613-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012477-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

LEILA CLARA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

BENEDITA ELIZA DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017321-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CLAUDIANE DALEZA DE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016541-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012414-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

GUILHERME BENEDITO NICOLAU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012529-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

CARLOS NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-92.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LINO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018662-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 694 de 750



EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-77.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LINO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012531-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ELENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-10.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MANOEL LITO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013382-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

SUELEN MILENA GRAMKOW MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE APARECIDA ESCANDELARIA DA SILVA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE APARECIDA ESCANDELARIA DA SILVA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NADIRENE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-84.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ASSUNCAO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016543-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA 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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013615-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IZIQUIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012533-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEBASTIANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018653-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012539-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-46.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ANDRELINA RODRIGUES DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018664-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON ROBERT GOMES DA CRUZ (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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-91.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA LOPES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013618-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

ERNESTO ROMUALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012536-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA SEBASTIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012535-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018738-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013388-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

RICARDO MATIAS RAMOS CINTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013619-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

ANTONIO BENEDITO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012394-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES DUARTE (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012540-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014041-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA FATIMA PROENCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-39.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOAO LOPES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012394-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES DUARTE (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

CECILIA HELENA DE AMORIM MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

CECILIA HELENA DE AMORIM MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017899-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE GREGOL (REQUERENTE)

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018590-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO RAMOS DA CRUZ (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018590-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO RAMOS DA CRUZ (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:00
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

ALENIL DA SILVA PRADO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018665-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

AMANDA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017901-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LOURIVAL GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011577-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

BENIZIO LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:40 Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 

09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017816-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VENINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018592-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MARQUES DA COSTA (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018592-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MARQUES DA COSTA (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

SUELI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013118-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCENIL ANGELO PRAXEDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013122-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ROSANE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013125-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AILTON NEIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017911-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ARRUDA DE PROENCA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012272-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO CONRRADO DA COSTA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018872-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIUZA DE SOUZA CAMARGO GONCALVES (REQUERENTE)

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017904-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAES DE ROMA (REQUERENTE)

SERGIO PAULA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012971-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON ROGERIO VILELA FONCECA (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013127-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

SERVINA MARIA NICOLAU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017614-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA GUILHERMINA DE ALMEIDA (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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013130-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO AGAPTO MARTINS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-30.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GERONCIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017594-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANA CELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013216-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEUMAZI MILHOMEM VARJAO (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:35
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018668-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO (ADVOGADO(A))

JOACY DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018668-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO (ADVOGADO(A))

JOACY DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-96.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ALENICE DE ARAUJO LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

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. (mov. 21). 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: 8013370-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA CALCADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-97.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ATAIDE BISPO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013371-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ADILSON GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-26.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADELINO DE OLIVEIRA CORREA (REQUERIDO)

 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). I ? Fundamentação Trata-se 

de Ação de Cobrança, em que MERCADO BOM JESUS (ANTONIO DA 

SILVA DALLA NORA ? ME), devidamente qualificada nos autos move 

contra JOSÉ ADELINO DE OLIVEIRA CORREA (BIDÓ), postulando o 

recebimento de R$ 680,80 (Seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos). 

Designada audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não 

comparecimento da parte reclamada, regularmente citado e intimado para o 

ato. Ressai dos autos que, regularmente citado para comparecer em 

audiência de conciliação, a parte reclamada não compareceu ao ato, nem 

mesmo contestou a ação, o que impõe a aplicação da regra processual 

descrita no artigo 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 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, 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. 

No entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se 

não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que diante das provas 

apresentadas nos autos, demonstrado restou que a pretensão posta na 

demanda merece acolhimento. Desta forma é o reconhecimento judicial de 

que o valor cobrado deve ser constituído como título executivo judicial. II ? 

Dispositivo Ante o exposto, o PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSOJULGA PROCEDENTESos pedidos iniciais para o fim de condenar 

a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 680,80 (Seiscentos e 
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oitenta reais e oitenta centavos), que deverá ser atualizado pelo INPC 

desde o ajuizamento da ação e aplicação de juros de mora de 1% ao mês 

a partir do vencimento das obrigações. Por consequência,EXTINGUE-SEo 

presente feito com resolução de mérito com arrimo no artigo 487, I, NCPC. 

Sem custas e honorários na forma da lei. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Katia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CLEONICE DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DAYARA MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011840-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ANTONIO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JACINTO JOLINO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-89.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MAURO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DIANA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JACINTO JOLINO DE BARROS (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011168-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ERASMO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011748-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ARRUDA PAIXAO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MATILDE MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015850-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

BENEDITO NELIO GUIMARAES EUBANK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017335-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

ADYANDERSON DA SILVA RONDON ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017335-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

ADYANDERSON DA SILVA RONDON ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018693-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

WILSON JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018693-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

WILSON JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018507-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JONAS GIMENEZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MAURO QUINTINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018044-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDILSON ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018950-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GALBERTO MARCIANO DE SALES (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018950-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GALBERTO MARCIANO DE SALES (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013372-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018805-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SOLANGE NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018856-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

ORIDES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018856-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

ORIDES GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018640-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE RUFINO DE MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018788-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018788-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013373-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

EVAIZE SEBASTIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-22.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARO (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-22.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JAVAN SANTOS COSTA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018989-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOEL ARRUDA SOUZA (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018989-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOEL ARRUDA SOUZA (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018643-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019316-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014037-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

IZABELLA MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011754-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

EUFROSINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIEL APARECIDA GAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CILDETE SIRLEY DE LIMA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-75.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ILDA DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010913-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ODETE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ROSALINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

OSMAR TRICH GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAICE MARTINS (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012462-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AMILTON DE SOUZA (REQUERENTE)
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JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018809-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018809-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON BRANDAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018811-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AZIL DOS ANJOS RAMOS MUNIZ (REQUERENTE)

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018811-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AZIL DOS ANJOS RAMOS MUNIZ (REQUERENTE)

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE BARROS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENIELSON BATISTA ARRUDA LANGE (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013374-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018642-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZEL CUSTODIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:00
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

GONCALINA MARIA DE PORTUGAL LANGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015923-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

LORISVANDER FERNANDES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013375-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA SEBASTIANA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ANA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-32.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018646-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE AUXILIADORA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-47.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ODINEZIO CUSTODIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-53.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARLENE RODRIGUES DE PAULA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013376-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BENEDITA ESTELITA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013378-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALINE FRANCA MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-62.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018645-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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DALVA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018647-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013379-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MANOEL ALOISIO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018648-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

ELZIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018649-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DOS SANTOS HENRIQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-76.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGOSTINHO DA SILVA (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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:20 Tipo: 

Conciliação Sala: Poconé - Migração Data: 25/04/2016 Hora: 17:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018515-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARCANJO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:25

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TERCILIO DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA PROCESSO n. 

8010285-53.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL TERCILIO 

DA SILVA Endereço: Rua MENINO JESUS, S/N, DISTRITO DE CANGAS, 

POCONÉ - MT - CEP: 78178-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A 

Endereço: Rua RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo 

passivo, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 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, assim como a INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 

05/11/2018 Hora: 08:30 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço 

acima indicado. MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. 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 
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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. POCONÉ, 9 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO LIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA PROCESSO n. 

8010337-49.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ERNESTO LIDIO DA SILVA Endereço: Rua ARLINDO 

ANGELO DE MORAES, 00, DISTRITO DE CANGAS, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A Endereço: Rua RUA 

MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, 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, assim como a INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 

05/11/2018 Hora: 08:35 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço 

acima indicado. MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. 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. POCONÉ, 9 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

SUELI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA PROCESSO n. 

1000059-11.2017.8.11.0028 Valor da causa: $81.81 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SUELI GOMES DOS 

SANTOS Endereço: AGC NOSSA SENHORA APARECIDA DO CHUMBO, 

SN, SITIO SAO GERALDO, CHUMBO, POCONÉ - MT - CEP: 78177-970 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3578, - DE 

3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, 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, assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 

09:35 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. 

MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 708 de 750



Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. 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. POCONÉ, 9 

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 Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000777-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000777-75.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA REQUERIDO: EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO Cumprida a 

finalidade, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com as 

baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

MARIA DAS MERCES MENDES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000518-80.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DAS MERCES MENDES RODRIGUES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 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. Em 

seguida, a parte autora, mesmo intimada, não apresentou impugnação. 

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 11 de dezembro de 2018, às 13h00mim (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA (AUTOR(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000734-41.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA 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. Em seguida, a parte 

autora apresentou impugnação a contestação. 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 11 de dezembro de 2018, às 

12h45mim (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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 3791-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, entrei em contato com o 
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médico perito nomeado nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - 

CRM/MT 4939, e procedir sua intimação para apresentar o laudo pericial, 

no prazo de 10 (dez)dias, sendo informado pelo referido perito, que 

estava terminando de fazer os laudos das periciais realizadas no dia 

06/07/2018 e enviará a este Juízo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63741 Nr: 1255-71.2016.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DE CARVALHO, JOAO EUDE DE 

CARVALHO, IZAIAS MARCIO DE CARVALHO, BENEDITA JULIA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTINA GONÇALVES 

CARVALHO, BENEDITO BASILIO DE CARVALHO, PAULO ADRIANO 

CARVALHO, GONÇALINA EUSA DE CARVALHO, SAMUEL LUCAS DE 

CARVALHO, WANDERSON DE PAULA DE CARVALHO, MAIARA ELISA DE 

PAULA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas as primeiras declarações, intimem-se, via advogado (Dr. Pedro 

Ricardo Gomes Pimenta), os herdeiros Paulo Cesar de Carvalho, João 

Eude de Carvalho, Izaias Marcio de Carvalho e Benedita Julia de Carvalho 

para manifestarem no prazo de 10 dias.Trata-se de ação de inventário 

proposta por PAULO CÉZAR DE CARVALHO, JOÃO EUDE DE CARVALHO, 

IZAÍAS MÁRCIO DE CARVALHO e BENEDITA JULIA DE CAVALHO, 

noticiando o falecimento de ERNESTINA GONÇALVES CARVALHO.Além 

dos requerentes, verifica-se a existência dos seguintes herdeiros: 

Benedito Basílio de Carvalho (marido da falecida) e dos filhos Paulo 

Adriano de Carvalho, Gonçalina Eusa de Carvalho, Abel Vitorio de 

Carvalho (Falecido e deixou dois filhos: Wanderson de Paula de Carvalho 

e Maiara Elisa de Paula Carvalho) e Samuel Lucas de Carvalho.Segundo a 

inicial, são os seguintes bens a serem inventariados: 01 gleba de terras de 

aproximadamente 100 hectares, localizada na Gleba PA RONCADOR, 

município de Confresa-MT; 100 cabeças de gado e 01 cavalo.Foi nomeado 

inventariante Benedito Basílio de Carvalho (marido da falecida), o qual foi 

devidamente citado e assinou termo de compromisso (fl. 110).Pois 

bem.Nos autos em apenso (ação cautelar de código 62691),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40708 Nr: 430-69.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de títulos judiciais proposta por Nelton 

Schwingel, em face do Estado de Mato Grosso.

 Após regular tramite processual, foi acostado aos autos comprovante de 

pagamento do débito, conforme fls. 40/42.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, consoante juntada às fls. 

40/42, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo 

o processo executivo.

 Custas pelo exequente.

Sem honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79584 Nr: 2749-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Gomes de Souza

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido 

(ref.69).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo executivo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA (AUTOR(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000734-41.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE DORTA 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. Em seguida, a parte 

autora apresentou impugnação a contestação. 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 11 de dezembro de 2018, às 

12h45mim (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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAR COELHO ALMEIDA (REQUERENTE)

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000744-85.2018.8.11.0059. REQUERENTE: EDNAR COELHO ALMEIDA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Considerando que no 

dia 08.10.2018 foi decretado ponto facultativo nesta Comarca (portaria 

n.056/2018-DF), redesigno a solenidade retro para o dia 30 de outubro de 

2018, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
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audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Por fim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA NOBRE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000779-45.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LAURA CRISTINA NOBRE 

BARROS REQUERIDO: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO 

Considerando que no dia 08.10.2018 foi decretado ponto facultativo nesta 

Comarca (portaria n.056/2018-DF), redesigno a solenidade retro para o dia 

30 de outubro de 2018, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Por fim, tendo em vista os 

Princípios da Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob 

a égide da Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes 

por telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERNANDES VASQUES (REQUERENTE)

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

VIVIAN GONCALVES PEREZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000096-08.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HELIO FERNANDES VASQUES 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Considerando que no 

dia 08.10.2018 foi decretado ponto facultativo nesta Comarca (portaria 

n.056/2018-DF), redesigno a solenidade retro para o dia 30 de outubro de 

2018, às 15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não 

haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Por fim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000096-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERNANDES VASQUES (REQUERENTE)

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

VIVIAN GONCALVES PEREZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000096-08.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HELIO FERNANDES VASQUES 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Considerando que no 

dia 08.10.2018 foi decretado ponto facultativo nesta Comarca (portaria 

n.056/2018-DF), redesigno a solenidade retro para o dia 30 de outubro de 

2018, às 15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não 

haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Por fim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES (ADVOGADO(A))

RONEY DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000022-51.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RONEY DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Considerando o pedido retro, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 

15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), durante a semana 

nacional da conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90523 Nr: 9572-24.2017.811.0059

 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: Pedro Gomes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como para 

apresentar quesitos caso queira, devendo a parte trazer eventuais 

exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54306 Nr: 3601-63.2014.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simeia Alves de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a SIMEIA ALVES DE FARIA a 

prática da conduta prevista no artigo artigo 7º, parágrafo único, da Lei 

8.137/90.

Devidamente citada, a ré ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de abril de 2019, às 12h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação a às testemunha arrolada pela 

acusação e pela defesa.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação ao réu para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60237 Nr: 3425-50.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Ferreira de Souza, Gean Charles 

Bonifácio Agapito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a DAMIÃO FERREIRA DE 

SOUZA pela prática da conduta prevista no artigo no artigo 306 da Lei nº. 

9.503/1997 e em face de GEAN CHARLES BONIFÁCIO AGAPITO pela 

prática da conduta prevista no artigo 180, §3º, c/c art. 311, na forma do 

art. 69, todos do Código Penal.

Devidamente citados, o réu GEAN CHARLES BONIFÁCIO AGAPITO ofertou 

defesa preliminar, tendo o acusado DAMIÃO FERREIRA DE SOUZA 

aceitado oferta de suspensão condicional do processo.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de abril de 2019, às 13h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.

Expeça-se mandado de intimação às testemunha arrolada pela acusação.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação ao réu DAMIÃO FERREIRA 

DE SOUZA para interrogatório.

Fica o réu AMIÃO FERREIRA DE SOUZA intimado a comprovar o 

cumprimento de todas as obrigações sob o risco de revogação da 

suspensão condicional do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53625 Nr: 3081-06.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Luiza Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 2016, a parte ré pediu que fossem ouvidas como testemunhas do 

Juízo três pessoas indicadas na ata de audiência posta na referência 47. 

Naquela oportunidade, pidiu prazo de 5 dias para indicar endereço, tendo 

deixado transcorrer 2 anos sem atender à necessidade.

Além de não apresentar os elementos indicativos da relevência da oitiva, a 

ré não apresentou o endereço das testemunhas, mesmo depois de 2 anos 

de prazo. Por essas razões indefiro o pedido de oitiva das testemunhas.

Assim, encaminhem-se estes autos ao Ministério Público para 

manifestação quanto a se há interesse na continuidade da instrução 

criminal e, se não houver, apresentar, no prazo legal, alegações finais 

escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54306 Nr: 3601-63.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simeia Alves de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Considerando que a defesa apresentou rol de testemunhas, porém, não 

informou o endereço delas para intimação, INTIMO a defesa da ré SIMEIA 

ALVES DE FARIA, por intermédio de seu advogado, Dr. Jáder Francisco 

Dei Ricardi - OAB/MT nº 12994 para apresentar o endereço das 

testemunhas Rogerio Rodrigues Lima, Isequiel Ribeiro da Silva e Erivaldo 

dos Santos Barros a fim de viabilizar a expedição de mandados de 

intimação às referidas testemunhas para comparecerem na audiência 

designada para o dia 17 de abril de 2019, às 12h00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 2795-86.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Andre Schwingel - 

OAB:MT8957

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Em que pese a redesignação da audiência, constata-se que não houve 

tempo hábil para expedição dos documentos necessários à intimação das 

testemunhas.

Diante disso, designo o dia 05 de dezembro de 2018, às 18h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Requisite-se o policial militar arrolado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

À vista das razões apresentadas pelo causídico nomeado para patrocinar 

a defesa do réu – ref. 176, REVOGO A DECISÃO DE REF. 174, de modo 

que DETERMINO o devido recadastramento daquele Advogado nos autos.

Ademais, considerando a regular nomeação da causídica Dra. MARIA 

CARLA REZENDE FIGUEIREDO, OAB/MT nº 22269-O, ARBITRO/FIXO 1/5 

(um quinto) do URH, diante dos trabalhos realizados no feito, devendo a i. 

Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Sem prejuízo disso, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar acerca do pedido de relaxamento/revogação da prisão 

cautelar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43633 Nr: 2225-26.2018.811.0019
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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: Zopone Engenharia e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Oliveira 

Guimaraes Junior - OAB:5959/MT, Leonardo Luis Nunes 

Bernazzolli - OAB:10.579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Intimo o requerente, através de seu advogado, para impugnar a 

contestação(ref.12).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-75.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Diante da juntada de contestação, intime-se a parte autora para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-21.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA TEIXEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Diante da juntada de contestação, na qual foi apresentada 

preliminares, bem como a juntada de contrato assinado pela reclamante, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-94.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-79.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-95.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

CELESTE ANTONIO POLITOWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ BEDIN (REQUERIDO)

EVERTON BOGONI (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 
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Intime-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos, 18 de setembro de 2018. Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-85.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CALLEGARI (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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: 21/11/2018 Hora: 14:00.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-09.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES (ADVOGADO(A))

W. D. TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1000091-09.2018.811.0019 Vistos. Cuida-se de ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial, cumulado com pedido de Tutela 

de Urgência – penhora online (BacenJud), ajuizada por W. D. 

Terraplanagem e Construção Ltda., em face do Município de Porto dos 

Gaúchos. Alega o exequente que celebrou contrato público com o 

executado, com a finalidade de construir uma academia de saúde neste 

Município, devendo ser fornecido, para tanto, materiais e mão de obra, nos 

termos do Edital do Pregão Presencial nº 43/2014. Consta ainda, que o 

contrato foi devidamente cumprido pela parte promovente, encontrando-se 

a obra executada na forma do projeto, a qual fora recebida segundo o 

reclamante pela administração pública em 17/10/2016, bem como vem 

sendo utilizada pela população local. Alega que o executado/contratante 

negou-se a pagar o saldo residual e realizar o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, sem qualquer fundamentação ou 

motivação administrativa justa. É o relatório. Fundamento. Decido. Sem 

delongas, em relação à pretensão de antecipação da tutela no bojo de 

ação de execução extrajudicial, objetivando o arresto de valores 

eventualmente encontrados em contas do executado, tem-se que tal pleito 

não é compatível com o que se busca inicialmente na demanda, 

necessitando a comprovação da probabilidade do direito e a urgência na 

concessão da tutela jurisdicional. Isto porque, após o recebimento da ação 

de execução se, ao tentar realizar a citação, o oficial de justiça não 

encontrar o executado, mas encontrar bens penhoráveis, poderá arrestar 

tais bens, desde logo, consoante leciona o art. 830 do CPC. Desse modo, 

o arresto executivo é possível caso não encontrado o devedor, hipótese 

em que o pleito de arresto eletrônico de valores também poderá ser 

deferida, consoante entendimento que emana do E. STJ: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO NA HIPÓTESE 

DE NÃO LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO. É possível a realização de 

arresto on-line na hipótese em que o executado não tenha sido 

encontrado pelo oficial de justiça para a citação. O arresto executivo de 

que trata o art. 653 do CPC consubstancia a constrição de bens em nome 

do executado quando este não for encontrado para a citação. Trata-se de 

medida que objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na 

execução em curso e independe da prévia citação do devedor. Com 

efeito, se houver citação, não haverá o arresto, realizando-se desde logo 

a penhora. Portanto, o arresto executivo visa a evitar que a tentativa 

frustrada de localização do devedor impeça o andamento regular da 

execução, sendo a citação condição apenas para sua conversão em 

penhora, e não para a constrição. Em relação à efetivação do arresto 

on-line, a Lei 11.382/2006 possibilitou a realização da penhora on-line, 

consistente na localização e apreensão, por meio eletrônico, de valores, 

pertencentes ao executado, depositados ou aplicados em instituições 

bancárias. O STJ entendeu ser possível o arresto prévio por meio do 

sistema Bacen Jud no âmbito de execução fiscal. A aplicação desse 

entendimento às execuções de títulos extrajudiciais reguladas pelo CPC é 

inevitável, tendo em vista os ideais de celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional. Nesse contexto, por analogia, é possível aplicar ao 

arresto executivo o art. 655-A do CPC, que permite a penhora on-line. 

(REsp 1.370.687-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 

4/4/2013 – destaque acrescido) Com efeito, no caso em apreço, o 

exequente não logrou êxito em comprovar os pressupostos hábeis em 

autorizar o arresto executivo antes mesmo da tentativa de citação, isto em 

sede de tutela de urgência. Não se visualizam nos autos os elementos 

necessários à concessão do arresto na forma pretendida, ou seja, em 

caráter de tutela de urgência, posto que o pedido veio instruído apenas 

com prova material do débito exequendo, sendo o conjunto probatório, até 

então encartado aos autos, insuficiente para caracterizar que o 

executado merece ser atingido com a medida excepcional de arresto 

online antes mesmo da tentativa de citação. De fato, 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, nos 

termos do art. 300, caput, do CPC. Sendo que, a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, inteligência do § 3º do art. 300 do 

CPC. In casu, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao 

menos no presente momento não foi demonstrado no bojo dos autos, 

necessitando de maior dilação probatória para a análise da 

verossimilhança das alegações da parte exequente, eis que não restou 

demonstrado que o executado vem dilapidando seu patrimônio a fim de 

frustrar o pagamento da dívida. Igualmente, corroborando com o acima 

exposto, registre-se que o exequente, em suas razões, não menciona 

qualquer fato concreto hábil a caracterizar a necessidade de arresto em 

contas do executado isto antes mesmo da tentativa de citação, ao 

contrário, o exequente lança argumentos comuns, lastreados em meras 

suposições, que, infelizmente, são comuns a todos os credores. Neste 

mesmo sentido, caso o devedor venha a alienar bens após a citação, de 

forma a frustrar o recebimento do débito pelo credor, é certo que se 

configuraria verdadeira fraude aos credores, havendo meios legais para a 

desconstituição da alienação em tal hipótese, não sendo justificável 

presumir a má fé do devedor, imputando-lhe restrição de valores, antes de 

oportunizar-lhe a citação para pagamento. Arrematando o entendimento 

aqui fundamentado, seguem as decisões proferidas em casos análogos 

ao presente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. 

Decisão que indeferiu a tutela de urgência para arresto de bens dos 

devedores dados como garantia em contrato de penhor. Irresignação do 

exequente. Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 , 'caput', do 

CPC/2015 . Necessidade de contraditório e de facultar a produção de 

provas, em virtude dos diversos contratos firmados pelas partes. Não 

comprovação de situação precária da parte executada. Decisão mantida. 

R e c u r s o  n ã o  p r o v i d o .  A I  2 0 3 9 2 0 0 8 7 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2039200-87.2017.8.26.0000 - Orgão Julgador - 24ª Câmara de Direito 

Privado – Publicação - 23/06/2017 Julgamento 23 de Junho de 2017- 

Relator Walter Barone (destaque acrescido). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS 

ARTIGOS 813 E 814 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não havendo nos autos prova ou sequer indícios da 

ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 813 e 814 do CPC, não 

merece acolhida o pedido de arresto. In casu, além de não ficar 

demonstrada a certeza e liquidez do débito que está sendo cobrado pelo 

Agravante (artigo 814, inciso I do CPC) não há qualquer comprovação de 

que o Agravado está insolvente ou tentando dilapidar o seu patrimônio, a 

fim de frustrar o pagamento da dívida (artigo 813, incisos I e II, “b” do CPC) 

o que é imprescindível para o deferimento da medida almejada. (AI 

38028/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2012, Publicado no DJE 

15/01/2013 destaque acrescido). ARRESTO. BACENJUD. CITAÇÃO. 1. Não 

houve indeferimento de arresto de bens dos devedores. Como ainda não 

se encerraram as tentativas de citação de um deles, ainda não houve 

liberação da pesquisa junto ao sistema Bacenjud em relação a esse último. 

2. Basta ao credor aguardar o encerramento das tentativas de citação. 

Posteriormente, frustradas as tentativas, por certo o juízo deferirá a 

medida pleiteada. 3. Recurso não provido. Processo - AI 

22373955220168260000 SP 2237395-52.2016.8.26.0000- Orgão 

Julgador14ª Câmara de Direito Privado - Publicação09/01/2017 – 

Julgamento 9 de Janeiro de 2017 – Relator Melo Colombi. (destaque 

acrescido) Posto isso, INDEFIRO a Tutela de Urgência pleiteada pela 

exequente W. D. TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., ante o não 

preenchimento dos pressupostos autorizadores, a teor do disposto no art. 
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300 do CPC. Outrossim, não vislumbro na presente execução nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 178 do CPC, desnecessária, portanto, a 

intervenção do Ministério Público Estadual. Preenchidos os requisitos 

legais gerais e especiais, RECEBO a petição inicial sub examine, que 

tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do Código de Processo 

Civil. Cite-se o requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos 

autos, ou se necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 

238 e ss. do Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a 

execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não 

havendo interposição de embargos pela parte executada, certifique-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-27.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão posta nos autos 

trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, nota-se que as provas 

coligidas delimitam a matéria, autorizando o julgamento antecipado do feito, 

na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas para situar a questão, na 

presente reclamação a parte reclamante insurge-se quanto a negativa 

realizada pela reclamada, ao argumento que possivelmente possa ter sido 

causado por alguém que tenha encontrado seu cartão e utilizado de forma 

indevida, acostando boletins de ocorrências, onde foi comunicado, em 

18/07/2017 e 27/03/2018, a perda do documento pessoal RG e dos 

cartões bancários do Banco Itaú e Sicredi. Requer-se a exclusão da 

inscrição do seu nome nos cadastro de proteção ao crédito, além da 

indenização a título de danos morais. Em sua defesa, a requerida suscita a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade 

de realização de perícia técnica, procedimento que não é possível, pois vai 

contra os princípios do Juizado Especial, arguindo também a preliminar de 

inépcia da inicial, haja vista que inicial apresenta fatos genéricos. No 

mérito, afirma que a negativação do nome do reclamante é devida, pela 

inadimplência de transações legitimas e valores devidos, não havendo que 

se falar em irregularidade, tratando-se apenas de exercício regular de 

direito. Inicialmente, quanto a preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, ante a necessidade de produção de prova pericial, para 

averigua a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da parte 

reclamante, tem-se que não merece prevalecer as alegações da 

reclamada, uma vez que, a lide versada nestes autos conta com todos os 

documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo que se falar 

em perícia. Assim, REJEITO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Por outro, no que tange a preliminar de inépcia 

da petição inicial, esta também não merece prosperar, uma vez que a 

parte reclamante preencheu todos os requisitos legais na formulação da 

sua peça inicial, trata-se de uma reclamatória realizada no balcão da 

secretaria, de acordo com os princípios e normas inerentes ao Juizado 

Especial Cível. Desse modo, REJEITO a PRELIMINAR de INÉPCIS DA 

PETIÇÃO INICIAL, e por não haver arguição de outras preliminares e não 

visualizar questões de nulidade ou outras questões processuais 

pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. Em primeiro lugar, 

inconteste a existência de contrato válido e regular de fornecimento de 

crédito entre as partes, fato que se tornou incontroverso pela própria 

versão do autor. Ainda, a análise das faturas colacionadas pela 

reclamada evidenciam que, em 2010, o cartão de crédito foi fornecido, e 

pelo reclamante foi utilizado e adimplido, especialmente entre os meses de 

novembro e dezembro daquele ano (id 13146702 e 13146721). O 

reclamante narra, em versão apresentada à polícia conforme o primeiro 

Boletim de Ocorrência emitido em 18/07/2017, o extravio do documento 

pessoal RG e seus cartões de crédito no dia 03/07/2017, entre os quais 

um cartão do banco Itaú (id 12446974). No entanto, mesmo ciente desse 

fato, o reclamante não comunicou as instituições financeiras 

responsáveis, o que é seu dever, assim como a guarda do cartão e da 

senha pessoal. Pela confrontação das datas, a compra foi realizada 07 

dias após a perda do cartão, conforme analise do extrato do SERASA 

acostada no processo pela reclamada (id 13146714), pois o autor sequer 

comprovou a existência da negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito na reclamatória. Verifica-se que o apontamento havido 

em nome do autor era evitável, tivesse este agido com a devida diligência 

no sentido de informar os emissores dos cartões extraviados, para 

providenciar seus cancelamentos. Pelo contrário, o que se observou no 

presente caso foi a inércia do autor, que teve seus cartões utilizados, as 

dívidas cobradas e seu nome negativado, para apenas então buscar, pela 

via judicial, a inexigibilidade dos débitos e a indenização pelo dano moral. 

Desse modo, demonstrado pela narrativa da própria parte reclamante que 

esta era conhecedora da relação contratual existente entre ela e o Banco 

reclamado, bem como que ao perder seu cartão apenas limitou-se em 

registrar o Boletim de Ocorrência sem ao menos informar a instituição 

financeira do ocorrido. O autor furtou-se de comprovar por qualquer meio 

ter agido com a diligência esperada. Diverge o presente caso daqueles em 

que ocorre fraude praticada por terceiro, ao qual a vítima em nada pode 

interferir para evitar a ocorrência do dano. A compra realizada 

encontra-se dentro do perfil de uso do autor, não havendo indícios de 

fraude para a instituição financeira, o que poderia fazer emergir sua 

responsabilidade. A relação contratual estabelecida entre as partes é 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor 

do cartão de crédito, segundo a definição do caput do art. 3º da Lei 

8.078/1990: Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Disso não decorre, no entanto, a 

responsabilização absoluta do fornecedor, mas apenas a 

responsabilidade independente de culpa em decorrência da atividade 

econômica lucrativa praticada. São excludentes da responsabilização a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a inexistência de defeito na 

relação entre as partes e a ocorrência de caso fortuito ou força maior. No 

caso em tela, vislumbra-se a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que 

apenas a ele incumbia o dever de informação à instituição acerca do 

extravio de seu cartão. Nesse sentido já decidiu os Tribunais Superiores, 

in verbis: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela – Extravio 

de cartão de crédito – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Improcedência – Incontroversa a existência 

de contrato válido e regular de fornecimento de crédito entre as partes – 

Boletim de Ocorrência juntado pelo autor para dar conta do extravio de 

cartões e documentos – Autor não comunicou instituições financeiras 

para providenciar o cancelamento dos cartões, dever que lhe competia – 

Compra efetuada 19 dias após o extravio – Apontamento negativo em 

nome do autor era evitável, tivesse agido diligentemente – Culpa exclusiva 

do consumidor afasta a responsabilidade da empresa pelo risco da 

atividade – Inversão da sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação 

3009776-61.2013.8.26.0084; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do 

Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 16/08/2017). (Negritei). Ação de 

reparação de danos materiais e morais. Pedido julgado procedente em 

parte para condenar o requerido a restituir o valor sacado indevidamente 

da conta da requerente. Recursos de ambas as partes. Contrato bancário. 

Relação de consumo. Alegação da autora de saque indevido realizado em 

sua conta. Comprovada a perda do cartão pela requerente o que, 

provavelmente, se deu juntamente com a senha. Compete à autora o zelo 

de guarda do cartão e de sua senha, não podendo o banco ser 

responsabilizado pelo saque de R$ 300,00 (trezentos reais), ocorrido 

anteriormente à comunicação do respectivo extravio. Improcedência dos 

pedidos iniciais que se mostra de rigor. Sentença reformada. Recurso do 

requerido provido, desprovido o da autora.  (Apelação 

1018163-10.2015.8.26.0576; Rel. Marcos Gozzo; 38ª Câmara de Direito 

Privado; j. 19/04/2017). (Negritei) Cartão de débito ou crédito. Ê dever do 

titular a imediata comunicação a entidade financeira ou a administradora do 

cartão de crédito, do furto, roubo, extravio do cartão de débito ou crédito, 

de talões de cheques, podendo a comunicação ser feita via telefônica, 

Bank fone, com lavratura do Boletim de Ocorrência - pela internet ou não 

-e nada mais. De outro modo, torna-se o correntista responsável pelo 

débito decorrente das compras efetuadas antes da comunicação. (...) 

Pre l iminares re je i tadas.  Recurso  desprov ido .  (Ape laçã o 

9114439-95.2005.8.26.0000; Rel. Júlio Vidal; 28ª Câmara de Direito 

Privado; j. 10/11/2009). ( Negritei). RECURSO Apelação Insurgência contra 

a r. sentença que julgou improcedente a “ação condenatória de 
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ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais” 

Inadmissibilidade Furto de cartão bancário Ocorrência comunicada após a 

realização de saques por terceiros A responsabilidade do titular do cartão 

só cessa com a comunicação de extravio ao Banco Recurso improvido. 

(Apelação 0006695-64.2008.8.26.0268; Rel. Roque Antonio Mesquita de 

Oliveira; 18ª Câmara de Direito Privado; j. 18/04/2012). (Negritei). Portanto, 

permanece exigível o débito apontado, sendo regular a negativação do 

nome do reclamante pela sua inadimplência, não havendo que se falar na 

ocorrência de danos morais. A parte reclamada logrou êxito em comprovar 

as compras realizadas pelo reclamante e a relação jurídica existente entre 

as partes, bem como não sabendo ao certo qual dívida esta sendo 

questionada pelo reclamante, pois este não trouxe ao processo o extrato 

do órgão de proteção ao crédito, no qual costa seu nome negativado, de 

modo que, se reveste de licitude a cobrança efetivada, eis que, de acordo 

com os serviços efetivamente prestados. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

Deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-09.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES (ADVOGADO(A))

W. D. TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Processo n.º 1000091-09.2018.811.0019 Vistos. Cuida-se de ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial, cumulado com pedido de Tutela 

de Urgência – penhora online (BacenJud), ajuizada por W. D. 

Terraplanagem e Construção Ltda., em face do Município de Porto dos 

Gaúchos. Alega o exequente que celebrou contrato público com o 

executado, com a finalidade de construir uma academia de saúde neste 

Município, devendo ser fornecido, para tanto, materiais e mão de obra, nos 

termos do Edital do Pregão Presencial nº 43/2014. Consta ainda, que o 

contrato foi devidamente cumprido pela parte promovente, encontrando-se 

a obra executada na forma do projeto, a qual fora recebida segundo o 

reclamante pela administração pública em 17/10/2016, bem como vem 

sendo utilizada pela população local. Alega que o executado/contratante 

negou-se a pagar o saldo residual e realizar o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, sem qualquer fundamentação ou 

motivação administrativa justa. É o relatório. Fundamento. Decido. Sem 

delongas, em relação à pretensão de antecipação da tutela no bojo de 

ação de execução extrajudicial, objetivando o arresto de valores 

eventualmente encontrados em contas do executado, tem-se que tal pleito 

não é compatível com o que se busca inicialmente na demanda, 

necessitando a comprovação da probabilidade do direito e a urgência na 

concessão da tutela jurisdicional. Isto porque, após o recebimento da ação 

de execução se, ao tentar realizar a citação, o oficial de justiça não 

encontrar o executado, mas encontrar bens penhoráveis, poderá arrestar 

tais bens, desde logo, consoante leciona o art. 830 do CPC. Desse modo, 

o arresto executivo é possível caso não encontrado o devedor, hipótese 

em que o pleito de arresto eletrônico de valores também poderá ser 

deferida, consoante entendimento que emana do E. STJ: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO NA HIPÓTESE 

DE NÃO LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO. É possível a realização de 

arresto on-line na hipótese em que o executado não tenha sido 

encontrado pelo oficial de justiça para a citação. O arresto executivo de 

que trata o art. 653 do CPC consubstancia a constrição de bens em nome 

do executado quando este não for encontrado para a citação. Trata-se de 

medida que objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na 

execução em curso e independe da prévia citação do devedor. Com 

efeito, se houver citação, não haverá o arresto, realizando-se desde logo 

a penhora. Portanto, o arresto executivo visa a evitar que a tentativa 

frustrada de localização do devedor impeça o andamento regular da 

execução, sendo a citação condição apenas para sua conversão em 

penhora, e não para a constrição. Em relação à efetivação do arresto 

on-line, a Lei 11.382/2006 possibilitou a realização da penhora on-line, 

consistente na localização e apreensão, por meio eletrônico, de valores, 

pertencentes ao executado, depositados ou aplicados em instituições 

bancárias. O STJ entendeu ser possível o arresto prévio por meio do 

sistema Bacen Jud no âmbito de execução fiscal. A aplicação desse 

entendimento às execuções de títulos extrajudiciais reguladas pelo CPC é 

inevitável, tendo em vista os ideais de celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional. Nesse contexto, por analogia, é possível aplicar ao 

arresto executivo o art. 655-A do CPC, que permite a penhora on-line. 

(REsp 1.370.687-MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 

4/4/2013 – destaque acrescido) Com efeito, no caso em apreço, o 

exequente não logrou êxito em comprovar os pressupostos hábeis em 

autorizar o arresto executivo antes mesmo da tentativa de citação, isto em 

sede de tutela de urgência. Não se visualizam nos autos os elementos 

necessários à concessão do arresto na forma pretendida, ou seja, em 

caráter de tutela de urgência, posto que o pedido veio instruído apenas 

com prova material do débito exequendo, sendo o conjunto probatório, até 

então encartado aos autos, insuficiente para caracterizar que o 

executado merece ser atingido com a medida excepcional de arresto 

online antes mesmo da tentativa de citação. De fato, 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, nos 

termos do art. 300, caput, do CPC. Sendo que, a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, inteligência do § 3º do art. 300 do 

CPC. In casu, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao 

menos no presente momento não foi demonstrado no bojo dos autos, 

necessitando de maior dilação probatória para a análise da 

verossimilhança das alegações da parte exequente, eis que não restou 

demonstrado que o executado vem dilapidando seu patrimônio a fim de 

frustrar o pagamento da dívida. Igualmente, corroborando com o acima 

exposto, registre-se que o exequente, em suas razões, não menciona 

qualquer fato concreto hábil a caracterizar a necessidade de arresto em 

contas do executado isto antes mesmo da tentativa de citação, ao 

contrário, o exequente lança argumentos comuns, lastreados em meras 

suposições, que, infelizmente, são comuns a todos os credores. Neste 

mesmo sentido, caso o devedor venha a alienar bens após a citação, de 

forma a frustrar o recebimento do débito pelo credor, é certo que se 

configuraria verdadeira fraude aos credores, havendo meios legais para a 

desconstituição da alienação em tal hipótese, não sendo justificável 

presumir a má fé do devedor, imputando-lhe restrição de valores, antes de 

oportunizar-lhe a citação para pagamento. Arrematando o entendimento 

aqui fundamentado, seguem as decisões proferidas em casos análogos 

ao presente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. 

Decisão que indeferiu a tutela de urgência para arresto de bens dos 

devedores dados como garantia em contrato de penhor. Irresignação do 

exequente. Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 , 'caput', do 

CPC/2015 . Necessidade de contraditório e de facultar a produção de 

provas, em virtude dos diversos contratos firmados pelas partes. Não 

comprovação de situação precária da parte executada. Decisão mantida. 

R e c u r s o  n ã o  p r o v i d o .  A I  2 0 3 9 2 0 0 8 7 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2039200-87.2017.8.26.0000 - Orgão Julgador - 24ª Câmara de Direito 

Privado – Publicação - 23/06/2017 Julgamento 23 de Junho de 2017- 

Relator Walter Barone (destaque acrescido). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS 

ARTIGOS 813 E 814 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não havendo nos autos prova ou sequer indícios da 

ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 813 e 814 do CPC, não 

merece acolhida o pedido de arresto. In casu, além de não ficar 

demonstrada a certeza e liquidez do débito que está sendo cobrado pelo 

Agravante (artigo 814, inciso I do CPC) não há qualquer comprovação de 

que o Agravado está insolvente ou tentando dilapidar o seu patrimônio, a 

fim de frustrar o pagamento da dívida (artigo 813, incisos I e II, “b” do CPC) 

o que é imprescindível para o deferimento da medida almejada. (AI 

38028/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2012, Publicado no DJE 

15/01/2013 destaque acrescido). ARRESTO. BACENJUD. CITAÇÃO. 1. Não 

houve indeferimento de arresto de bens dos devedores. Como ainda não 
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se encerraram as tentativas de citação de um deles, ainda não houve 

liberação da pesquisa junto ao sistema Bacenjud em relação a esse último. 

2. Basta ao credor aguardar o encerramento das tentativas de citação. 

Posteriormente, frustradas as tentativas, por certo o juízo deferirá a 

medida pleiteada. 3. Recurso não provido. Processo - AI 

22373955220168260000 SP 2237395-52.2016.8.26.0000- Orgão 

Julgador14ª Câmara de Direito Privado - Publicação09/01/2017 – 

Julgamento 9 de Janeiro de 2017 – Relator Melo Colombi. (destaque 

acrescido) Posto isso, INDEFIRO a Tutela de Urgência pleiteada pela 

exequente W. D. TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., ante o não 

preenchimento dos pressupostos autorizadores, a teor do disposto no art. 

300 do CPC. Outrossim, não vislumbro na presente execução nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 178 do CPC, desnecessária, portanto, a 

intervenção do Ministério Público Estadual. Preenchidos os requisitos 

legais gerais e especiais, RECEBO a petição inicial sub examine, que 

tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do Código de Processo 

Civil. Cite-se o requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos 

autos, ou se necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 

238 e ss. do Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a 

execução no prazo ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não 

havendo interposição de embargos pela parte executada, certifique-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-64.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito; II – Após, tendo o exequente comprovado o cumprimento 

do item anterior, mediante juntada aos autos do título devidamente 

carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos 

em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos embargos ou transitada em 

julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no Provimento n. 

11/2017-CM, que regulamenta o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento citado, 

dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; IV – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; V – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-44.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de reclamação formulada por SEBASTIÃO 

PEREIRA DA SILVA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ao 

argumento que mesmo após o pagamento das guias para regularizar a 

situação do seu veículo Ford/DEL REY, ano 1985, modelo 1985, Placa JYF 

0324, renavam 00126574499, cor azul, os referidos débitos em nome do 

reclamante ainda constavam na Dívida Ativa, prejudicando a emissão de 

novo documento do referido veículo. O Estado de Mato Grosso apresentou 

defesa, arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, uma vez 

que o débito consta como quitado no Sistema de Dívida Ativa, requerendo, 

consequentemente, a extinção do processo, sem o julgamento do mérito. É 

a singela síntese dos autos, eis que o relatório em sede de Juizado 

Especial é dispensado, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC/15, não havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;(...)”, em que pese ter restado infrutífera a audiência de 

conciliação de ID 12397021, pela falta de intimação do reclamado, não há o 

que ser conciliado, pois o reclamado já informou que não constam débitos 

em nome do reclamante. Inicialmente, a preliminar de ausência de interesse 

de agir, arguida pelo reclamado, não há dúvida que a parte promovente 

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 foi provado na inicial, 

pelos documentos acostados, que a dívida, mesmo já quitada pelo 

reclamante, ainda constava como ativa, possuindo assim o reclamante 

interesse de agir, sendo baixado o débito somente após a propositura da 

ação. Assim, REJEITO a preliminar arguida pela parte reclamada. Por não 

visualizar questões de nulidade ou outras questões processuais 

pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. O PONTO 

CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE a quitação do débito pela parte 

reclamante. Sem delongas, a inexistência dos débitos em questão pelo 

pagamento restou devidamente comprovada pela parte reclamante, 

questão está incontroversa, pois devidamente citado o Estado do Mato 

Grosso somente informou que não constam débitos no nome do 

reclamante. Dessa forma, a declaração de inexistência do débito em 

questão é medida que se impõe. Por outro lado, compulsando os autos não 

vislumbrei a especificação do valor que pretende o reclamante ser 

ressarcido pelos danos morais, na reclamatória apresentada consta 

apenas o pedido genérico. A teor do art. 51 da lei nº 9.099/95 necessário 

se faz atribuir na petição inicial o valor aos danos morais que almeja, o que 

não ocorreu no presente caso, assim, o pedido de danos morais realizado 

pelo reclamante não pode ser analisado em sede de JEC, já que ilíquido. 

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente reclamação formulada por SEBASTIÃO PEREIRA 

DA SILVA em face do ESTADO DO MATO GROSSO, para DECLARAR 

como INEXISTENTE os débitos em nome do reclamante referentes ao 

veículo em questão, por consectário, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, fulcrado no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-52.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA APARECIDA DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da lei 

9.099/95 Verifica-se no ID 15658042 que a parte promovente requereu a 
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desistência do presente feito. Conforme preceitua o art. 485, VIII, do Novo 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência. Neste 

passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, que 

encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando houver 

indícios de que a parte utilizou-se de ardil. No presente caso, não há nos 

autos qualquer elemento capaz de inferir que haja mácula às normas de 

ordem pública ou prejuízos à parte adversa ou terceiro, cabendo ao juiz, 

tão somente proferir sentença homologatória da desistência para que 

produza os seus regulares efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem resolução do mérito e HOMOLOGO a desistência 

requerida pela parte autora, tudo com fundamento no art. 485, VIII, do 

Novo CPC. Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-27.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão posta nos autos 

trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, nota-se que as provas 

coligidas delimitam a matéria, autorizando o julgamento antecipado do feito, 

na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas para situar a questão, na 

presente reclamação a parte reclamante insurge-se quanto a negativa 

realizada pela reclamada, ao argumento que possivelmente possa ter sido 

causado por alguém que tenha encontrado seu cartão e utilizado de forma 

indevida, acostando boletins de ocorrências, onde foi comunicado, em 

18/07/2017 e 27/03/2018, a perda do documento pessoal RG e dos 

cartões bancários do Banco Itaú e Sicredi. Requer-se a exclusão da 

inscrição do seu nome nos cadastro de proteção ao crédito, além da 

indenização a título de danos morais. Em sua defesa, a requerida suscita a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade 

de realização de perícia técnica, procedimento que não é possível, pois vai 

contra os princípios do Juizado Especial, arguindo também a preliminar de 

inépcia da inicial, haja vista que inicial apresenta fatos genéricos. No 

mérito, afirma que a negativação do nome do reclamante é devida, pela 

inadimplência de transações legitimas e valores devidos, não havendo que 

se falar em irregularidade, tratando-se apenas de exercício regular de 

direito. Inicialmente, quanto a preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, ante a necessidade de produção de prova pericial, para 

averigua a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da parte 

reclamante, tem-se que não merece prevalecer as alegações da 

reclamada, uma vez que, a lide versada nestes autos conta com todos os 

documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo que se falar 

em perícia. Assim, REJEITO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Por outro, no que tange a preliminar de inépcia 

da petição inicial, esta também não merece prosperar, uma vez que a 

parte reclamante preencheu todos os requisitos legais na formulação da 

sua peça inicial, trata-se de uma reclamatória realizada no balcão da 

secretaria, de acordo com os princípios e normas inerentes ao Juizado 

Especial Cível. Desse modo, REJEITO a PRELIMINAR de INÉPCIS DA 

PETIÇÃO INICIAL, e por não haver arguição de outras preliminares e não 

visualizar questões de nulidade ou outras questões processuais 

pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. Em primeiro lugar, 

inconteste a existência de contrato válido e regular de fornecimento de 

crédito entre as partes, fato que se tornou incontroverso pela própria 

versão do autor. Ainda, a análise das faturas colacionadas pela 

reclamada evidenciam que, em 2010, o cartão de crédito foi fornecido, e 

pelo reclamante foi utilizado e adimplido, especialmente entre os meses de 

novembro e dezembro daquele ano (id 13146702 e 13146721). O 

reclamante narra, em versão apresentada à polícia conforme o primeiro 

Boletim de Ocorrência emitido em 18/07/2017, o extravio do documento 

pessoal RG e seus cartões de crédito no dia 03/07/2017, entre os quais 

um cartão do banco Itaú (id 12446974). No entanto, mesmo ciente desse 

fato, o reclamante não comunicou as instituições financeiras 

responsáveis, o que é seu dever, assim como a guarda do cartão e da 

senha pessoal. Pela confrontação das datas, a compra foi realizada 07 

dias após a perda do cartão, conforme analise do extrato do SERASA 

acostada no processo pela reclamada (id 13146714), pois o autor sequer 

comprovou a existência da negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito na reclamatória. Verifica-se que o apontamento havido 

em nome do autor era evitável, tivesse este agido com a devida diligência 

no sentido de informar os emissores dos cartões extraviados, para 

providenciar seus cancelamentos. Pelo contrário, o que se observou no 

presente caso foi a inércia do autor, que teve seus cartões utilizados, as 

dívidas cobradas e seu nome negativado, para apenas então buscar, pela 

via judicial, a inexigibilidade dos débitos e a indenização pelo dano moral. 

Desse modo, demonstrado pela narrativa da própria parte reclamante que 

esta era conhecedora da relação contratual existente entre ela e o Banco 

reclamado, bem como que ao perder seu cartão apenas limitou-se em 

registrar o Boletim de Ocorrência sem ao menos informar a instituição 

financeira do ocorrido. O autor furtou-se de comprovar por qualquer meio 

ter agido com a diligência esperada. Diverge o presente caso daqueles em 

que ocorre fraude praticada por terceiro, ao qual a vítima em nada pode 

interferir para evitar a ocorrência do dano. A compra realizada 

encontra-se dentro do perfil de uso do autor, não havendo indícios de 

fraude para a instituição financeira, o que poderia fazer emergir sua 

responsabilidade. A relação contratual estabelecida entre as partes é 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor 

do cartão de crédito, segundo a definição do caput do art. 3º da Lei 

8.078/1990: Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Disso não decorre, no entanto, a 

responsabilização absoluta do fornecedor, mas apenas a 

responsabilidade independente de culpa em decorrência da atividade 

econômica lucrativa praticada. São excludentes da responsabilização a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a inexistência de defeito na 

relação entre as partes e a ocorrência de caso fortuito ou força maior. No 

caso em tela, vislumbra-se a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que 

apenas a ele incumbia o dever de informação à instituição acerca do 

extravio de seu cartão. Nesse sentido já decidiu os Tribunais Superiores, 

in verbis: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela – Extravio 

de cartão de crédito – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Improcedência – Incontroversa a existência 

de contrato válido e regular de fornecimento de crédito entre as partes – 

Boletim de Ocorrência juntado pelo autor para dar conta do extravio de 

cartões e documentos – Autor não comunicou instituições financeiras 

para providenciar o cancelamento dos cartões, dever que lhe competia – 

Compra efetuada 19 dias após o extravio – Apontamento negativo em 

nome do autor era evitável, tivesse agido diligentemente – Culpa exclusiva 

do consumidor afasta a responsabilidade da empresa pelo risco da 

atividade – Inversão da sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação 

3009776-61.2013.8.26.0084; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª 

Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do 

Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 16/08/2017). (Negritei). Ação de 

reparação de danos materiais e morais. Pedido julgado procedente em 

parte para condenar o requerido a restituir o valor sacado indevidamente 

da conta da requerente. Recursos de ambas as partes. Contrato bancário. 

Relação de consumo. Alegação da autora de saque indevido realizado em 

sua conta. Comprovada a perda do cartão pela requerente o que, 

provavelmente, se deu juntamente com a senha. Compete à autora o zelo 

de guarda do cartão e de sua senha, não podendo o banco ser 

responsabilizado pelo saque de R$ 300,00 (trezentos reais), ocorrido 

anteriormente à comunicação do respectivo extravio. Improcedência dos 

pedidos iniciais que se mostra de rigor. Sentença reformada. Recurso do 

requerido provido, desprovido o da autora.  (Apelação 

1018163-10.2015.8.26.0576; Rel. Marcos Gozzo; 38ª Câmara de Direito 

Privado; j. 19/04/2017). (Negritei) Cartão de débito ou crédito. Ê dever do 

titular a imediata comunicação a entidade financeira ou a administradora do 

cartão de crédito, do furto, roubo, extravio do cartão de débito ou crédito, 

de talões de cheques, podendo a comunicação ser feita via telefônica, 

Bank fone, com lavratura do Boletim de Ocorrência - pela internet ou não 
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-e nada mais. De outro modo, torna-se o correntista responsável pelo 

débito decorrente das compras efetuadas antes da comunicação. (...) 

Pre l iminares re je i tadas.  Recurso  desprov ido .  (Ape laçã o 

9114439-95.2005.8.26.0000; Rel. Júlio Vidal; 28ª Câmara de Direito 

Privado; j. 10/11/2009). ( Negritei). RECURSO Apelação Insurgência contra 

a r. sentença que julgou improcedente a “ação condenatória de 

ressarcimento de valores c/c indenização por danos morais” 

Inadmissibilidade Furto de cartão bancário Ocorrência comunicada após a 

realização de saques por terceiros A responsabilidade do titular do cartão 

só cessa com a comunicação de extravio ao Banco Recurso improvido. 

(Apelação 0006695-64.2008.8.26.0268; Rel. Roque Antonio Mesquita de 

Oliveira; 18ª Câmara de Direito Privado; j. 18/04/2012). (Negritei). Portanto, 

permanece exigível o débito apontado, sendo regular a negativação do 

nome do reclamante pela sua inadimplência, não havendo que se falar na 

ocorrência de danos morais. A parte reclamada logrou êxito em comprovar 

as compras realizadas pelo reclamante e a relação jurídica existente entre 

as partes, bem como não sabendo ao certo qual dívida esta sendo 

questionada pelo reclamante, pois este não trouxe ao processo o extrato 

do órgão de proteção ao crédito, no qual costa seu nome negativado, de 

modo que, se reveste de licitude a cobrança efetivada, eis que, de acordo 

com os serviços efetivamente prestados. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

Deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-62.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA JESUS IGNACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PORTO DOS 

GAUCHOS-MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA - CANOPUS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas 

para situar a questão, cuida-se de pedido de Alvará Judicial formulado por 

Tereza Jesus da Silva, devidamente qualificada nos autos. Em apertada 

síntese, pretende a requerente a expedição de alvará judicial autorizando 

a retirar junto ao Consórcio Nacional Honda valores correspondentes ao 

consórcio de uma motocicleta XR300, sendo o contrato de adesão 

realizado pelo seu falecido filho Uesley da Silva Ignácio. Entre um ato e 

outro, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., apresentou 

defesa, alegando a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento que não 

se consegue entender a pretensão da reclamante, pois a narrativa 

apresentada na reclamação é confusa, arguindo também a preliminar de 

ilegitimidade ativa, por não haver qualquer relato de abertura de inventário. 

No mérito, aduz que houve a quebra de contrato e a consequente 

exclusão do consorciado do grupo consorcial antes mesmo do óbito, pela 

inadimplência do falecido. De início, afasto a preliminar de inépcia da 

petição inicial, uma vez que a parte reclamante preencheu todos os 

requisitos legais na formulação da sua peça inicial, tratando-se de uma 

reclamatória realizada no balcão da Secretaria, estando de acordo com os 

princípios e normas inerentes ao Juizado Especial Cível. Por outro lado, no 

que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, sabe-se que o pedido de 

expedição de alvará judicial é um procedimento simples, de jurisdição 

voluntária, e basta que o postulante comprove o óbito do titular; a sua 

condição de herdeiro ou sucessor; anuência de outros herdeiros, se 

houver. Assim, no presente caso restou comprovado pelo ofício do INSS 

(id 9938293), bem como do Cartório de Registro Civil do município desta 

cidade de Porto dos Gaúchos/MT (id 9938419), noticiando que a 

requerente é a única herdeira do falecido Uesley da Silva Ignáio, portanto, 

totalmente legitima para propor a presente demanda. Desse modo, REJEITO 

as PRELIMINARES de INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL e ILEGITIMIDADE 

ATIVA, pelos fundamentos acima, e por não haver arguição de outras 

preliminares e não visualizar questões de nulidade ou outras questões 

processuais pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. 

Analisando com acuidade os autos, verifica-se que restou presumida, a 

existência de litígio, que deve ser resolvido através de ação judicial 

contenciosa adequada, e não em sede de jurisdição voluntária. Ademais, a 

reclamante não apresentou provas do cumprimento das obrigações 

assumidas no contrato de adesão a grupo de consórcio, como o 

pagamento integral das parcelas. É cediço que a jurisdição voluntária não 

resolve conflitos, mas apenas tutela interesses. Como o próprio nome diz, 

refere-se à homologação de pedidos que não impliquem litígio. Assim, no 

âmbito da jurisdição voluntária, o magistrado não atua para solucionar o 

conflito, nem para efetivar direito, nem para acautelar outro processo. Ele 

somente pronuncia-se sobre o negócio jurídico ou ao ato de interesse dos 

particulares, para verificação de sua conveniência ou de sua validade 

formal, quando devidamente exigida sua participação. Neste sentido já se 

posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outros 

Tribunais Superiores: APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL INCIDENTAL 

– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – 

EXISTÊNCIA DE LITÍGIO – NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL 

CONTENCIOSA – INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Como regra, o falecimento do 

alienante de bem imóvel transacionado por meio de contrato particular de 

promessa de compra e venda, transfere ao espólio a obrigação da 

outorga da escritura pública, a ser autorizada no âmbito do inventário ou 

arrolamento de bens ou, alternativamente, mediante procedimento de 

jurisdição voluntária, como na situação do denominado alvará judicial para 

escritura pública, desde que haja consentimento entre os interessados. 

(RAC nº 70048621874, Vigésima Câmara Cível, TJRS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, j. 05/12/2012, DJe 18/12/2012)”. 2. “O pedido de alvará 

judicial não se presta a solucionar situações conflituosas, em que há 

pretensão resistida.” (RAC nº 70050871292, Oitava Câmara Cível, TJRS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, j. 29/11/2012, DJe 04/12/2012). (Ap 

83176/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). 

(Negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - 

PAGAMENTO DE SEGURO - PEDIDO FORMULADO EM PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - INADMISSIBILIDADE - 

PRETENSÃO RESISTIDA PELO REQUERIDO - NECESSIDADE DE 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA - RECURSO PROVIDO. Em 

Alvará Judicial destinado ao recebimento de indenização securitária cuja 

responsabilidade é negada pelo ex-empregador, é necessária a 

instauração de procedimento de jurisdição contenciosa para a solução da 

lide. (AI 108454/2010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/01/2011, Publicado no DJE 

28/01/2011). (Negritei). APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES VINCULADOS 

AO PASEP. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA. INSTAURAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO LITIGIOSO. VIA ELEITA INADEQUADA. CARÊNCIA DE 

AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA 

TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O pedido de 

expedição de alvará judicial para levantamento de valor não comporta, por 

sua natureza administrativa, o contencioso. Caso o pedido seja resistido, 

deve-se utilizar a via judicial adequada para a composição do litígio" (TJSC, 

Apelação Cível n. 2012.022235-9, de Tubarão, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, 

j. em 5-7-2012). (TJSC, Apelação Cível n. 2014.040521-0, de Balneário 

Camboriú, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 

29-07-2014). (Negritei). O Consórcio Nacional Honda reconhece, a 

existência de valores em nome do falecido, referente a algumas parcelas 

pagas, mas apresenta resistência quanto ao pedido formulado na inicial. 

Dessa maneira, havendo resistência e/ou controvérsia acerca da 

pretensão da parte, portanto, não é pela jurisdição voluntária que ela 

almejará sucesso no seu intento. Logo, conclui-se que a via escolhida pela 

reclamante não é a correta, uma vez que houve resistência por parte da 

instituição financeira à sua pretensão. Deste modo, pelas razões acima 

deixo de conhecer o pedido inicial e, DECLARO EXTINTA a presente 

demanda, isto SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, IV, do 

CPC. Transitada em julgado, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, arquivem-se os autos independentemente de nova 
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determinação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000088-54.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CAMARGO LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos etc. Ausente o relatório, conforme autorização do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;(...)” Apenas para situar a questão, narra a 

autora que o local em que reside não era contemplado com rede de 

energia elétrica, portanto, solicitou o fornecimento do serviço à requerida. 

Aduz que com a solicitação a requerida informou que poderia construir a 

rede de eletrificação por conta própria e que os valores gastos seriam 

restituídos, tendo em vista que a autora enquadra no programa “LUZ 

PARA TODOS”, razão pela qual optou por realizar as obras necessárias 

para instalação da rede de energia elétrica em seu endereço. Verbera que 

ocorreu a incorporação da rede de energia ao patrimônio da requerida, 

contudo, não ocorreu o pagamento, razão pela qual requer o recebimento 

do montante devidamente acrescido das correções e juros, bem como 

confirmada a obrigação de fazer da requerida consistente em arcar com 

as despesas de manutenção da rede. De outro lado, a requerida contesta 

em sua defesa os valores gastos com a construção da rede elétrica, 

alegando que não há nos autos nenhum documento comprovando os 

valores pagos, tampouco há algum documento da rede de distribuição 

construída, sendo os documentos acostados na inicial produzidos 

unilateralmente. Aduz também que a incorporação obedece um prazo, cujo 

termo final fora prorrogado até o ano de 2.022, sendo assim, deve o autor 

aguardar tal prazo, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Feita esta contextualização dos fatos, não havendo preliminares 

pendentes de deliberação, nem mesmo nulidades e/ou prejudiciais, 

passa-se diretamente ao julgamento meritório. Nesta senda, o ponto 

controvertido cinge-se no direito da parte autora em obter o ressarcimento 

do valor gasto com a construção da rede de energia elétrica em sua 

propriedade rural. Com efeito, comprova a autora a contratação de 

empresa particular, os serviços que esta empresa prestou, além do valor 

gasto com a construção da rede de energia, a teor do disposto no art. 

373, I, do CPC/15. Assim, há nos autos comprovantes hábeis em 

demonstrar que os custos da rede foram arcados pelo particular. A parte 

reclamada não demonstrou não utilizar a rede cujos custos foram arcados 

pela reclamante, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, 

do CPC/15, pelo contrario ela assume a incorporação, devendo, assim, 

indenizá-la, conforme demonstrado nos autos. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial que segue abaixo ementado: ENERGIA 

ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. GASTOS COM EQUIPAMENTOS NA REDE DE ENERGIA. 

INCORPORAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 229 - ANEEL. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR.É devida a 

restituição dos valores pagos pelo particular referentes aos equipamentos 

utilizados na expansão da rede quando a concessionária de energia 

elétrica não comprova sua não incorporação, ou não diligência em 

demonstrar que já a indenizou, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 

229/2006 - ANEEL.(TJRO - RI 10015136820128220004 RO 

1001513-68.2012.822.0004, Turma Recursal - Ji-Paraná, Rel. Juiz Marcos 

Alberto Oldakowski, Processo publicado no Diário Oficial em 13/05/2014.) 

(destaque acrescido) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO AO 

PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA DE REDE ELÉTRICA CUSTEADA PELO 

CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Prescrição inocorrente - 

Inaplicabilidade do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02 - 

Pretensão de natureza pessoal, sujeita aos prazos dos arts. 177 do CC/16 

e 205 do CC/02, de 20 e 10 anos, respectivamente Aplicação da regra de 

transição do art. 2.028 do CC/02 Prazo que se inicia com a incorporação 

da rede ao patrimônio da concessionária, pois então nasce o interesse do 

autor de postular a correspondente indenização Precedentes desta Col. 

Câmara e do E. STJ. - Sentença anulada Causa apta para julgamento, na 

forma do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Indenização 

devida em razão do acréscimo patrimonial da ré às custas de obra 

financiada pelo consumidor Exegese do art. 9º, § 13, da Resolução 229/06 

da ANEEL.( TJ-SP - Apelação : APL 00501131920108260515 SP 

0050113-19.2010.8.26.0515, 26ª Câmara de Direito Privado, Rel. Reinaldo 

Caldas, 18/04/2013) (destaque acrescido) No mesmo sentido é o 

entendimento que emana do E. TJMT: AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS – PRESCRIÇÃO REJEITADA - INCORPORAÇÃO DE REDE 

PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO - VALOR 

CONDENATÓRIO - PARÂMETROS FIXADOS PELA ANEEL - 

RESSARCIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA LINHA - SUCUMBÊNCIA. O 

prazo prescricional somente pode ser computado da data da incorporação 

da rede elétrica no patrimônio da concessionária. A incorporação das 

redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a 

concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação 

para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de 

energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e 

manutenção da rede, correspondente ao reclamado, visto que 

comprovado documentalmente, não incidindo especificamente a Resolução 

da ANEEL. Em razão do acolhimento integral da ação, inverte-se o ônus 

sucumbencial. (TJMT- Ap 69781/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) (destaque acrescido) É patente 

a abusividade da negativa de ressarcimento da construção da rede 

particular pela reclamada ao reclamante, pois, uma vez incorporada, 

haverá inegavelmente o enriquecimento sem causa da concessionária. 

Não é crível que a construção ocorreu por mera liberalidade da autora, já 

que foi obrigado a se sujeitar ao arbítrio da concessionária para ter 

acesso a um serviço público essencial que resulta em fonte de 

arrecadação tributária. Trata-se, na verdade, de uma imposição que 

enseja enriquecimento sem causa à concessionária em caso de não 

ressarcimento. O direito à restituição decorre, atualmente, da Lei nº 

10.438/2002 e Resolução Normativa da Aneel 223/2003, que concede aos 

interessados a faculdade de construir as redes de eletrificação com seus 

próprios recursos para futuramente obterem a restituição dos 

investimentos realizados. Nesse contexto, não há como se negar o 

reembolso pretendido, visto que a edificação em questão contribuiu para o 

aumento do patrimônio da reclamada, resultando em lucrativa fonte de 

receita, já que exige mensalmente da reclamante o preço pelo uso e 

disposição da energia elétrica. Ademais, muito embora tenha a reclamada 

impugnado o comprovante de pagamento, em nenhum momento se 

preocupou em fazer prova em sentido contrário, não demonstrando que 

os valores comprovadamente despendidos pela autora são superiores ao 

necessário para instalação da rede, quedando-se silente no ônus que lhe 

competia. Portanto, quanto a controvérsia a respeito dos valores, 

inobstante os argumentos da parte reclamada e a quantia pleiteada na 

petição inicial pela reclamante, fato é que o valor a ser ressarcido é aquele 

comprovadamente gasto e, no caso, foi juntado 02 (duas) notas fiscais 

referentes a execução do serviço (mão de obra), uma no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), e outra no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), e mais 01 (uma) nota fiscal referente aos materiais utilizados no 

valor de R$ 10. 651,26 (dez mil e seiscentos e cinquenta e um reais e vinte 

e seis centavos). Diante desses fatos, o valor devido a título de restituição 

é aquele comprovado por meio de notas fiscais, no caso, R$ 14.851,26 

(quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos). 

Desse modo, assiste a autora o direito em ser ressarcido materialmente, 

em relação aos valores comprovadamente gastos para construção da 

rede particular. “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na peça vestibular, 

para fins de condenar o requerido ao ressarcimento de R$ 14.851,26 

(quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), 

corrigidos monetariamente pelos índices do IGP-m desde a data da 

emissão das notas fiscais (04/04/2016), e acrescido de juros legais de 1% 

ao mês, devidos a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil c/c 

art. 161 do CTN. Por fim, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-59.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão 

posta nos autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, 

nota-se que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o 

julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas 

para situar a questão, trata-se de reclamação, em que o reclamante alega 

que adquiriu um aparelho celular, modelo Motorola Moto – X4 XT 1900, no 

endereço eletrônico da reclamada, com prazo de entrega para o dia 23 de 

janeiro de 2018, porém, até a data do ingresso da presente ação ainda 

não tinha sido entregue. Razão pela qual postula a indenização de cunho 

moral compensatório. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

defesa, sustenta a inexistência de dano moral, alegando que o atraso na 

entrega do produto se deu por culpa do reclamante, pelas tentativas 

infrutíferas de entrega do produto, tendo em vista que o autor no ato de 

sua compra não deixou especificado em seu cadastro a possibilidade de 

entrega do produto a pessoa diversa, fato este que inviabilizou a entrega 

em data anterior. Informa o reclamado que o produto em questão já foi 

efetivamente entregue ao autor. Com efeito, não havendo necessidade de 

maior dilação probatória, e não constando preliminares, bem como 

questões de nulidades pendentes de deliberação, passa-se ao julgamento 

meritório, ocasião em que será melhor deliberada a alegada inexistência de 

dano ou evento danoso, tal como suscitado pelo reclamado. O PONTO 

CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência dos danos morais 

sofridos pelo autor, ante o atraso na entrega do aparelho celular pela 

parte reclamada. Inicialmente, cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Ainda, aplica-se ao caso sub judice também o artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor por equiparação, eis 

que, ao que alega, foi vítima do evento narrado como lesivo: “Art. 17. Para 

os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vitimas 

do evento.” Em se tratando de relação de consumo, o artigo 6º do mesmo 

diploma legal é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, 

é aplicável o instituto da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). 

Isto porque o consumidor é parte mais frágil da respectiva relação 

consumerista, que terá dificuldade em provar as alegações, cabendo 

então, o reclamado trazer aos autos os documentos capazes de afastar 

sua responsabilidade, caso contrário, impõe-se a condenação do mesmo. 

Pois bem. O requerente insurge-se quanto ao atraso na entrega do 

aparelho celular adquirido da requerida, enquanto isso o reclamado 

comprovou em sua defesa que o produto foi entregue no dia 15/02/2018, 

acostando ao processo o rastreamento do produto em questão, antes 

mesmo do ingresso da presente ação, entregue cerca de 23 (vinte e três) 

dias após a data prevista, o que não foi impugnado pelo reclamante. Os 

fatos versados nos autos caracterizam o mero aborrecimento, eis que, o 

atraso na entrega não extrapolou os limites do bom senso, bem como, não 

causaram ao reclamado abalo psíquico autônomo independente do 

constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. No julgamento de caso análogo a 

jurisprudência no mesmo sentido se posicionou, consoante decisão abaixo 

transcrita: AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE 

SAPATOS PELA INTERNET. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS PRODUTOS. DANO 

MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO INCAPAZ DE LESAR 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008014359, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 27/09/2018). Destacamos. Somando: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – COMPRA PELA INTERNET – ATRASO NA ENTREGA – PRODUTO 

ADQUIRIDO NA CHINA – MERO DISSABOR – INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples 

contrariedade, aborrecimento ou mero dissabor não possuem magnitude 

para causar ofensa a direito da personalidade. Nessas hipóteses o dano 

moral não é devido. O atraso de alguns dias na entrega de produto 

remitido da China comprada pela autora via internet não tem o condão de 

gerar indenização por danos morais. (Ap 105331/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). Destacamos. Anoto ainda, 

cabendo apenas, caso o reclamante não tivesse mais interesse no bem 

devido o atraso, a rescisão do negócio e a devolução da quantia 

adimplida. O que, ressalto, não foi postulado nos autos. Sendo este o 

entendimento jurisprudencial, consoante julgado abaixo colacionado: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA 

ENTREGA DE PRODUTOS. COMPRA PELA INTERNET. ATRASO QUE 

MOTIVOU O CANCELAMENTO DA COMPRA. MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE NÃO 

CARACTERIZA, POR SI SÓ, OFENSA À ESFERA DE PERSONALIDADE DA 

PESSOA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71007870231, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 05/09/2018). 

Destacamos. Nessa toada, a indenização por danos morais só tem 

cabimento quando afetada a honra, a liberdade, a integridade psicológica, 

ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação, e não quando 

experimentado pelo indivíduo mero dissabor. Enfim, não ficou demonstrada 

nos autos qualquer situação que ensejasse a indenização por danos 

morais. Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância 

nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de 

condenação da parte reclamada a pagar reparação por danos morais. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, Deixo de condenar a reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-53.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO VERA NANTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDECI ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Informe o endereço da testemunha que pretende ouvir, o Sr. Jailton 

Barreira de Castro, eis que somente indicou a cidade em que pode ser 

encontrado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-46.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA CUNHA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA (ADVOGADO(A))
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MANOEL DA ROCHA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010094-46.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: 

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES Vistos, etc. DEFIRO 

o pedido de habilitação formulado pela parte autora. Promova o cadastro 

do advogado para o pólo ativo, conforme dados da procuração juntada. 

Após, intime-se o causídico para que requeira o que entender de direito. 

Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 de Abril de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143769 Nr: 1149-70.2018.811.0017

 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: Carlos Magno Aguiar Reis, Luiz Carlos Magno da Silva 

Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parassú Daniel Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 . Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, 

se necessário.Cite-se e intimem-se, devendo as partes requeridas 

esclarecerem, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na 

tentativa de conciliação.Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da realização da 

audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser considerada 

revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: a) havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no 

prazo de 15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; c) em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção.Em tempo, defiro o pedido contido no 

item “b” de fls.09, devendo-se expedir o necessário para tanto.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143769 Nr: 1149-70.2018.811.0017

 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: Carlos Magno Aguiar Reis, Luiz Carlos Magno da Silva 

Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parassú Daniel Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 INTIMAÇÃO da parte Requerida da Sessão de Conciliação designada para 

o dia 11 de outubro de 2018, às 13:00 horas-MT, no centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desse Juízo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 45215 Nr: 1561-06.2015.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Judite Souza da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE JUDITE SOUZA DA COSTA, 

Cpf: 57122032353, Rg: 1.651.130, Filiação: Benedita de Jesus Ferreira 

Souza e Antônio Soares de Souza, data de nascimento: 22/09/1974, 

brasileiro(a), natural de Bacabal-MA, casado(a), professora. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 745, § 2º, do CPC/2015).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Presentes os pressupostos, defiro o pedido 

do requerente, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 3º da lei 

1.060/50 que regula a assistência judiciária.Nomeio inventariante o Sr. Isac 

Pereira da Costa, que prestará compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e 

declarações em 20 (vinte) dias subseqüentes (CPC, art. 990, I, com 

posterior alteração pela Lei n. 12.195/2010).Apresentadas às 

declarações, determino que sejam tomadas a termo circunstanciado, 

extraindo-se tantas cópias quantas forem necessárias (art.993, 

CPC).Notifique-se o Ministério Público.Cite-se a Fazenda Pública e os 

demais interessados, que deverão se manifestar sobre os valores 

atribuídos aos bens, podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores, que poderão ser aceitos. 

(art. 999, CPC). Após tais providências, digam as partes, no prazo do art. 

1.000 do CPC.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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 01 de agosto de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 652-95.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Silva Santos, Anderson 

Salomao Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SALOMAO MENEZES, Cpf: 

59372338168, Rg: 903143, Filiação: Benedita Salomão de Menezes e Paulo 

Caicara de Menezes, data de nascimento: 22/03/1979, brasileiro(a), 

natural de Rio Brilhante-MS, solteiro(a), caminhoneiro. 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: artigo 180, § 1º, do Código Penal

Despacho: Autos ID N.º 39965Vistos.Inicialmente, registra-se que o Réu 

JOSÉ RAIMUNDO SILVA SANTOS foi devidamente citado, conforme a 

certidão de fls. 184, bem como apresentou a defesa preliminar (fls. 

185/198).Porém, denota-se que o Réu ANDERSON SALOMÃO MENEZES, 

não foi localizado para citação, conforme a certidão de fls. 357/358, 

estando em local incerto e não sabido.Dessa forma, entendo ser 

necessária a aplicação do disposto no artigo 361 do CPP; assim, CITE-SE o 

denunciado, POR EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias.Oficie-se ao 

Superintendente do Sistema Prisional Estadual para que informe se o réu 
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encontra-se em cumprimento de pena/detido (Súm. 351 STF), indicando, 

em caso positivo, a Unidade Prisional correspondente, no prazo de 15 

(quinze) dias.Transcorrido o referido prazo, sem manifestação do 

acusado, dê-se vistas dos autos ao MPE.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Às providências. Cumpra-se.São Félix do Araguaia – MT, 19 de 

dezembro de 2016.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 01 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141850 Nr: 51-50.2018.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Pereira Aquino, Eliomaria Caetano 

Silva, Leandro Barros de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Garrastazu Gomes 

Ferreira - OAB:14.877-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Informa que referida ação coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público 

Federal contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do 

Brasil S. A.O Juízo da Subseção Judiciária Federal de Barra do 

Barças/MT, em decisão, fundamentada declarou a incompetência da 

Justiça Federal para processar e julgar a presente execução, declinando 

para a justiça estadual do domicílio do autor. (fls. 42/46).Parte autoral 

apresentou embargos de declaração, ante a decisão do Juízo Federal de 

Primeiro Grau, pleiteando que o declínio de competência fosse para o Juízo 

da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. (fls. 54/56).Em 

nova decisão o Juiz da Justiça Federal de Barra do Garças/MT, recebeu o 

presente recurso da parte autora, todavia o rejeitou, deste modo, 

permanecendo na íntegra a sentença anteriormente prolatada, e 

determinou que fossem remetidos os presentes autos ao domicilio dos 

autores, nesta Comarca. (fls.58/59).Processo protocolado ao dia 

09/01/2018 e, distribuído e autuado nesta Comarca no dia 10/01/2018, 

conforme consulta ao sistema Apolo. Esta magistrada, tomando ciência do 

feito, despachou no sentido de que fosse intimada a parte autora para 

manifestar o que entender por direito. (fl. 65).Em atendimento ao despacho 

deste Juízo a parte exequente manifestou-se nos autos pugnando pela 

suspensão do feito até o julgamento dos embargos de Divergência no 

REsp 1.319.232-DF, opostos pela União. Ademais, juntou aos autos a 

decisão que concedeu o feito suspensivo ao recurso oposto pela União, 

bem como a certidão atualizada que demonstra que os Embargos de 

Divergência estão conclusos para julgamento. Deste modo, em 

consonância com a manifestação autoral, defiro o pedido de 

sobrestamento do feito, formulado em fls. 66.Decorrido o prazo, intime-se 

o Exequente para que se manifeste, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136935 Nr: 407-79.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomasia Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo, para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade híbrida a autora TOMASIA DIAS DA SILVA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria por 

idade híbrida a autora, no equivalente a 80% (oitenta por cento) dos 

maiores salários de contribuição, de acordo com o artigo 29, inciso II, da 

Lei 8.213/91, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do 

ajuizamento da ação (02/02/2017). Para o tempo como segurado especial 

será considerado o valor do salário mínimo, nos termos do artigo 48, §4.º, 

da Lei 8.213/91. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Quanto as prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária pelo INPC no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o artigo 41-A 

na Lei 8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora 

de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a 

contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009). Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da 

causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14697 Nr: 1511-58.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Faustino Teixeira

 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:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 36/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MM. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a nomeação do servidor Luciano Lacerda Nunes em 

Concurso Público Federal, e a necessidade de exoneração do mesmo.

RESOLVE:

I– EXONERAR, o servidor Luciano Lacerda Nunes, do cargo de Assessor 

de Gabinete I, com efeitos a partir de 08/10/2018.
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II - Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos 

e Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão 

de Atos e Portarias do TJMT.

Porto Esperidião – MT, 08 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Edital

EDITAL Nº 004/2018 - Resolve tornar publico o resultado definitivo do 

processo seletivo por analise de currículo destinado ao credenciamento 

de profissional Assistente Social (cadastro reserva), mediante as 

condições estabelecidas, 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° 004/2018 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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61489 Nr: 1227-49.2017.811.0098

 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: MWRdSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdP, ITL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Autos: 1227-49.2017.811.0098

Código: 61489

Vistos.

Trata-se de ação revisional de alimentos com pedido de antecipação de 

tutela, ajuizada por MOARA WALESKA RIBEIRO DA SILVA DE PAULA - 

alimentanda, em desfavor de ÉDIO LOTTI DE PAULA e IZAURA TEIXEIRA 

LOTTI – alimentantes, todos qualificados nos autos.

Aduz a Requerente, em apertada síntese, a capacidade dos alimentantes, 

que está cursando a faculdade de direito em instituição privada, razão 

pela qual alega aumento das despesas e a necessidade de majorar os 

alimentos até que consiga a transferência para uma universidade pública, 

não obstante ter atingido a maioridade, encontra-se desempregada e não 

possuir outra renda, exceto ajuda de sua genitora.

Inicialmente, Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º 

da Lei nº 1.060/1950, c/c artigo 98 do CPC, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento este suficiente para caracterizar 

a presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte 

autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no 

art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao 

Poder Judiciário.

Nessa toada:

“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção 

de veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. 

(TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de 

Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A 

parte que declara não ter condições de arcar com as custas do processo 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem 

direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 

1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir 

o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso 

provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 

19/01/10).

Pois bem, o Código de Processo Civil em seu art. 300 estabelece quais os 

requisitos para a concessão antecipada de tutela provisória fundada em 

urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.”

Em seu Livro “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil” 

Tereza Arruda Alvim Wanbier em referência ao artigo acima mencionado, 

assevera:

“Os requisitos para a concessão da Tutela cautelar e antecipada de 

urgência são igualmente os mesmos: fumus boni iuris e periculum in mora.” 

(pag. 498).

Desta forma, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade 

do direito aventado e o perigo da demora suscitado.

É que a tutela almejada antecipadamente na inicial está a demandar análise 

dos elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, 

baseada em juízo de certeza a ser proferido após a angularização 

processual e formação do contraditório.

O direito requerido em sede de tutela antecipada, em initio litis, mais do que 

provável deve ser certeiro.

Assim, compulsando os autos, verifico que não restou demonstrado, de 

modo inequívoco, que houve aumento das despesas da parte Requerente 

a justificar a majoração dos alimentos, em sede liminar, principalmente sem 

aferição e correta conjugação do binômio “necessidade do alimentando e 

capacidade do alimentante”.

 Há a necessidade de debate aprofundado a respeito de todo o repertório 

de subsídios probatórios que circundam os fatos, circunstância esta que 

se interpõe como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência 

veiculada.

 Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pretendida para a majoração dos alimentos, formulado pela parte 

Requerente em desfavor dos Requeridos.

Designo o dia 03 DE JULHO DE 2018, às 14h00min., para realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento (art. 5º da Lei nº 

5.478/1968).

 Cite-se o requerido, por mandado, fazendo-se constar que a data limite 

para o oferecimento de resposta é o dia da realização da audiência 

agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei 

nº 5.478/1968.

 Intime-se o requerido, bem como a parte autora, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, ocasião em 

que poderão apresentar demais provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968).

Faça-se consignar que o não comparecimento da parte autora à referida 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, assim como 

o fato de que a ausência do requerido determinará a revelia quanto à 

matéria de fato (art. 7º da Lei nº 5.478/1968).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61957 Nr: 1465-68.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 61957

Vistos etc.

Primeiramente, considerando que o acusado compareceu em secretaria e 

tomou ciência da acusação que pesa contra si, dou-o como citado.

Ademais, declarou não possuir condições de constituir advogado (fl. 57) 

e, inexistindo núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, nos termos do 

art. 396-A, § 2º do CPP, nomeio para patrocinar a sua defesa, a douta 

causídica Dra. Adrielle dos Santos Bachega, OAB/MT nº 15192, a qual 

deverá ser intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 
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resposta à acusação (art. 396 e 396-A, ‘caput’, e § 2º, ambos do CPP).

 Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público 

sobre eventuais preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61957 Nr: 1465-68.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓD. Nº 61957

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOSÉ PEDRO 

MARQUES, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado, 

que deverá apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 396-A, § 2º, CPP. Em caso negativo, deverá informá-lo que 

será defendido por advogado nomeado, tendo em vista a ausência de 

Defensoria Pública nesta comarca.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2298-12.2018.811.0079

 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: EDEGAR PORSH, JACOB ALEXANDRE ALIEVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LAUREANO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI - OAB:4456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte autora da 

designação audiência de conciliação para 12/12/2018, às 13h30m (MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 1461-54.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar o patrono do réu da expedição de 

cartas precatórias (ref. 66/69) de inquirição de testemunhas-acusação.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50908 Nr: 670-69.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marta Justina dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se acerca da 

certidão de referência 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 1333-86.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Sonoda Filho

 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:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37125 Nr: 759-97.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejanira Inacia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelson Junior Bollotti - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 Vistos etc.,

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO proposta pelo INSS, apontado 

excesso de execução.

 A parte embargada rechaçou integralmente as alegações da 

EMBARGANTE.

Foi determinado realização de cálculo pela contadoria do juízo, sendo que 

as partes não anuíram com os cálculos judiciais.

Diante da situação, este juízo determinou novamente o envio à contadoria 

do juízo para que realizasse novo cálculo, de acordo com os parâmetros 

fixados no acórdão.

 Instadas a se manifestarem acerca dos cálculos judiciais, a parte 

EMBARGANTE concordou com segundo cálculo apresentado pela 
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contadoria. A parte EMBARGADA não se manifestou.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Verifico que o cálculo anuído pela parte embargante é mais benéfico para 

a parte embargada, de forma que deverá ser homologado para fins de 

expedição de RPV/Precatório nos autos principais.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC, 

para HOMOLOGAR os cálculos apresentados à ref.: 40, os quais passam 

a fazer parte integrante dessa decisão.

Transitada em julgado, determino:

1) Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais de 

código 13834, juntamente com os cálculos apresentados à ref.: 40, 

devendo a Secretaria da Vara CERTIFICAR;

2) Após traslado, façam-me CONCLUSOS os autos principais e 

ARQUIVE-SE os presentes Embargos à Execução, com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39151 Nr: 431-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Pereira Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Vistos etc.,

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO proposta pelo INSS, apontado 

excesso de execução alegando que não há nenhum valor devido ao 

exequente, haja vista que tudo teria sido pago administrativamente.

A parte embargada, em impugnação INTEMPESTIVA, rechaçou 

integralmente as alegações da EMBARGANTE.

Foi determinada realização de cálculo pela contadoria do juízo, sendo que, 

assim que fosse juntado o laudo, as partes deveriam se manifestar, sob 

pena de o silêncio ser interpretado como concordância.

Instadas a se manifestarem acerca dos cálculos judiciais, as partes se 

mantiveram silentes.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Ao remeter os autos à contadoria judicial, esta certificou que deixou de 

apresentar cálculo demonstrativo, uma vez que não existem valores a 

receber. (ref.: 31).

Verifico que o cálculo judicial está em consonância com os cálculos 

apresentados pela parte EMBARGANTE. Portanto, assiste razão a 

Autarquia, ora EMBARGANTE, uma vez que comprovou que os valores 

requeridos no cumprimento de sentença já foram pagos.

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar 

inexistência de valores a serem pagos à parte exequente/embargada.

CONDENO a parte exequente/embargada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.

Transitada em julgado esta sentença, determino:

1) Translade-se cópia desta decisão à Execução de Sentença de código 

32406;

2) Uma vez transladada esta decisão, façam-me conclusos os autos 

principais de código 32406.

 Após, de tudo cumprido e certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50943 Nr: 685-38.2018.811.0052

 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: JOSIEL PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes 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.: 39401 Nr: 541-35.2016.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Teodoro Paz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando a concordância das partes em relação aos cálculos 

apresentados pela Autarquia, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo 

Civil.

Encaminhe-se ao setor de cálculos deste juízo para atualização dos 

valores, sendo que, para fins de elaboração de cálculo, a Justiça Federal 

desenvolveu o programa JUSPREV II - Programa para Cálculo de Ações 

Previdenciárias Concessivas de Benefícios no Valor do Salário Mínimo, 

sendo que os critérios fixados baseado nos julgados dos Tribunais 

Superiores podem ser encontrados no “Previdenciário II+TR(07/09)+INPC 

=> [...IGP-DI (05/96)-INPC (01/04)-TR(07/09)-INPC(26/03/2015)]”, que já 

considera INPC entre 01/2004 a junho de 2009; corrige com a TR no 

período compreendido entre julho/2009 a 25/03/2015 e aplica o INPC a 

partir de 26/03/2015.

 Uma vez apresentado os cálculos pela contadoria do juízo, deste já os 

homologo, os quais farão parte integrante desta decisão. Assim, 

EXPEÇA-SE, 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).

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado.

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55320 Nr: 3199-61.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJRN, MCdSR, MJRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 55320

Vistos etc.,

Trata-se de pedido de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE 

TIRO ESPORTIVO proposta por MANUEL JORGE RIBEIRO NETO, 

representado por seus genitores Maraise Candida de Souza Ribeiro e 

Manuel Jorge Ribeiro Junior, objetivando autorizar que o menor Manuel 

Jorge Ribeiro Neto pratique o tiro esportivo em Clube de Tiro, bem como 

participe de competições de tiro esportivo no âmbito nacional, estadual e 

nacional, até que atinja a maioridade.

 À ref. 4, foi dada vista ao Ministério Público para se manifestar, tendo em 
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vista a presença de menor incapaz no feito.

 Instado a se Manifesta (ref. 9), o Ministério Público pugnou pela intimação 

do requerente para providenciar a avaliação psicotécnica e psicossocial 

do adolescente.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Em que pese o Ministério Público requerer a intimação da parte autor para 

que providencie a avaliação psicotécnica e psicossocial do adolescente, 

entendo que, em respeito ao princípio da imparcialidade, estes relatórios 

deverão ser feitos pela equipe multidisciplinar do juízo.

Por todo exposto:

1. DETERMINO a realização do ESTUDO PSICOSSOCIAL/PSICOTÉCNICO 

com o adolescente Manuel Jorge Ribeiro Neto, que será conduzido pela 

diligente assistente social do Juízo, assim, FIXO o PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS para a realização e juntada de relatório nos autos, sendo que este 

deverá ser feito MINUCIOSAMENTE com o adolescente.

 2. Com a juntada, voltem-me CONCLUSOS.

3. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46597 Nr: 2179-69.2017.811.0052

 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: Noemia Pereira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora e CONDENO o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, a conceder o benefício assistencial a NOEMIA 

PEREIRA RIBEIRO, de acordo com o art. 20 da Lei n.° 8.742/1993, 

extinguindo-se o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO/CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para o 

fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante (ou continue a pagar) 

o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do 

trânsito em julgado, juntando aos autos, caso ainda não o tenha feito, o 

comprovante do cumprimento de referido comando.OUTRAS 

DISPOSIÇÕES:CONDENO o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a 

conceder o benefício de prestação continuada (LOAS) a parte autora, no 

valor de 01 (um) salário mínimo vigente, a contar da data do requerimento 

do benefício em sede administrativa, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 1333-86.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Sonoda Filho

 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:

 INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de Azevedo para ciência de sua 

nomeação e aceitação do encargo;4)Proceda a Secretaria da Vara Única 

AGENDAMENTO da perícia junto ao médico perito.5)Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre estado de saúde do periciando.6)COM A JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL:a)INTIME-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal;Após, voltem-me conclusos para prolação de 

sentença.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 1679-37.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ferreira dos Reis

 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:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes 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.: 37150 Nr: 765-07.2015.811.0052

 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: Rosilda Maria de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes 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.: 53128 Nr: 1812-11.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sirlei Dias Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNELSON SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da petição de referência 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34556 Nr: 1169-92.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA WATANABE

 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:

 Vistos etc.,

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

Foi determinado que se processasse novo cálculo pela contadoria do 

juízo.

Cálculo juntados à ref.: 77.

As partes concordaram com o cálculo da contadoria do juízo.

Tendo em vista que os cálculos trazidos pela contadoria do juízo são 

praticamente idênticos aos apresentados pela Autarquia executada, 

impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados à ref.: 77, que ficam fazendo parte integrante desta 

decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 
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apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, 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 ao 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).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38169 Nr: 1223-24.2015.811.0052

 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: Eni de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38996 Nr: 361-19.2016.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:MT - 10603

 Tendo em vista que o presente processo foi protocolizado em 04/04/2016, 

ou seja, já vigorava a Lei 13.105/2015 (CPC/2015), verifico que há, no 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, uma vez que a parte autora não se 

observou o requisito processual objetivo intrínseco do formalismo 

processual. A não observância de tal requisito processual implica em 

invalidade do procedimento adotando. Por todo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

IV, do Código de Processo Civil de 2015.Determino o prosseguimento dos 

autos principais de código 8532.Sem custas.Transitada em julgado a 

presente sentença, ao arquivo com as baixas de estilo.P.I.C

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83345 Nr: 2579-12.2018.811.0032

 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: DAYANE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:12, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para querendo, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64073 Nr: 106-24.2016.811.0032

 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): AP INFORMATICA SOLUÇÕES EM TI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsijono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85034 Nr: 3428-81.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Benificiente Santa Helena - Hospital Santa 

Helena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Paolielo Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proeça - OAB:15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 

657,00(seiscentos e cinquenta e sete reais , ou oferecere meios legais, 

para ao cumprimento do mandado na localidade Fazenda São João 

próximo Posto Espinheiro BR 164/364 no Município de Jangada MT, a ser 

ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53091 Nr: 1197-57.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Chagas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thales A. Midon de Melo - 

OAB:OAB/MT 15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco)dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e e quarenta e cinco reais e quinhentos e quarenta e 

cinco reais e quarenta e oito centavos ), a que foi condenado nos termos 

das r. sentença de folhas 74/75. Este valor deverá ser de forma separada 

sendo R$ 413.40(Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta Centavos), para 

recolhimento da guia de Custas Judiciais , para fins da guia de Taxa 

Judiciária R$ 132,08(cento e trinta e dois reais e oito centavos) Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE"-PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes),preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. 

O sistema vai gerar u Boleto único. Após efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital 

aos cuidados de central de arrecadação e arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010345-82.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE PEREIRA DE SALES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85565 Nr: 619-55.2018.811.0053

 AÇÃO: Consulta->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:13258

 Vistos etc.

Ref. 30: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vanderlei 

Aparecido da Silva, aludindo contradição na sentença de ref. 15, prolatada 

nestes autos, postulando pela sanação do vício.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação da parte Embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado (art. 101, CPC).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86575 Nr: 1034-38.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDSADL, MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno José Ricci Boaventura 

- OAB:9271/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de Sindicância Investigatória instaurada em face da Servidora, 

Sra. MARLY SAVASSA, matrícula n. 7.538, atualmente lotada na Comarca 

de Cuiabá/MT, em virtude de atos que configurariam, em tese, falta de 

urbanidade contra colegas de trabalho.

À Ref. 18, a parte requerida manifestou-se pelo arquivamento sumário do 

feito, em virtude da não ocorrência dos fatos.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, impende retratar que este Juízo havia rechaçado as 

alegações da parte requerida, no sentido de se arquivar este expediente; 

contudo, após ampla análise dos fatos, mostra-se mister tal intento.

Deveras, lendo e relendo estes autos, evidencia-se inexistir um mínimo de 

lastro probatório hábil a deflagrar o procedimento disciplinar.

Destarte, revogo a anterior decisão de Ref. 20.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DETERMINO o arquivamento 

desta sindicância aventada em face da Servidora MARLY SAVASSA, 

Matrícula n.º 7.538.

PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias no sistema Apolo e 

Cartório Distribuidor.

Às providências.

Intimem-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85202 Nr: 445-46.2018.811.0053

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GIEHL CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 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 do bem 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso.Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que 

equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo 

depósito, 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; 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 contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC.Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88249 Nr: 1728-07.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNÍCIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONE RUBENS DA SILVA 

GONSALES - OAB:17665/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o requerido.

Defiro as benesses da justiça gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82985 Nr: 1736-18.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Sebastião Gonçalves Pinheiro, 

apresentada por meio de advogado constituído, ocasião em que optaram 

que alegaram a inépcia da denúncia por ausência de provas, e, ainda, 

postularam pela desclassificação do ilícito.

Não se fala em inépcia da denúncia por ausência de provas, vez que tal é 

interligada à matéria de fundo da questão, necessitando, pois, de cognição 

exauriente. O parquet possui o direito à produção de provas.
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Ainda, não há como se discutir sobre tipificação penal de forma 

conclusiva nesta fase, eis que se mostra imprescindível a análise 

profunda do feito, após a fase probatória.

Tais matérias poderão ser reanalisadas no momento adequado.

Assim, entendo que o presente caso não se enquadra nas hipóteses da 

absolvição sumária (art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro de 2018, às 

13h30min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, o advogado de defesa (DJE), o réu e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84123 Nr: 2317-33.2017.811.0053

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALMON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão exarada 

(Ref. 28), ao argumento de contradição na sentença exarada.

Postula pela sanação do vício.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com toda a razão o embargante.

A liminar concedida refere-se àquele PAD em que se se aventa eventual 

crime sexual em desfavor da parte requerente (n.º 110/2015-GP).

Mister a correção do que fora decidido.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO, para reconhecer que a liminar deferida nestes autos 

refere-se ao PAD n.º 110/2015-GP.

Remanesce, no mais, a sentença prolatada.

No mais, INTIME-SE a parte requerida ao cumprimento da ordem emanada 

por este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de inércia, CERTIFIQUE-SE a inação, EXTRAIAM-SE cópias destes 

autos, ENCAMINHAM-AS ao egrégio TJMT e à colenda PGE/MT, para os 

fins do art. 1º, XIV do Decreto-Lei n.º 201/67.

Intimem-se as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 1894-73.2017.811.0053

 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: ROGÉRIO CORREA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSÉ PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE PADILHA SILVA - 

OAB:16930/O, RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB:18646

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem 

resolução de mérito, este processo aventado por Rogério Correa Dias em 

face de Waldemir José Padilha da Silva, à luz do art. 485, VI, do novo 

Código de Processo Civil.Sem custas e sem honorários advocatícios, pela 

justiça gratuita.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87431 Nr: 1392-03.2018.811.0053

 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: ARNALDO RAMÃO MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, LUCIANE 

ROSA DE SOUZA, JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos deduzidos por Arnaldo Ramão Medina, e, via de consequência, 

DENEGO A SEGURANÇA vindicada na prefacial. Por consequência, julgo 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem honorários 

advocatícios.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-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:

 Vistos etc.

Ref. 67: Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Ricardo 

de Mello, aludindo erro material na sentença prolatada nestes autos.

A irresignação do Embargante cinge-se à alegação de erro material no 

julgado, ao argumento de que o nome do embargante constou 

erroneamente na parte dispositiva julgado, impondo-se, assim, sua 

correção.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De fato, os embargos de declaração merecem acolhimento.

Isso porque, constou na sentença em seu dispositivo o nome do 

embargante como sendo “Imobiliária Aurora Ltda” ao invés de “José 

Ricardo de Mello”.

Logo, uma vez preenchidos os requisitos ACOLHO os presentes 

Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, e determino 

a exclusão do nome “Imobiliária Aurora Ltda” do dispositivo da sentença 

de ref. 63, para constar “José Ricardo de Mello”.

No mais, permanecem inalterados os demais itens da sentença, na forma 

como lançados.

Intimem-se às partes por meio dos seus patronos.

 Transcorrendo o prazo legal, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79947 Nr: 392-02.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 08/11/2018 às 14:00 horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88217 Nr: 1714-23.2018.811.0053
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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: ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLENE FLÁVIA PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe 

interprofissional deste Juízo (por analogia ao art. 168 do ECA), devendo o 

competente relatório ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias.Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 

11:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). A 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. INTIME-SE, a parte 

Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11919 Nr: 956-93.2008.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAIL DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 Vistos etc.

Ante a juntada de nova guia de execução (Ref: 36), colha-se o parecer do 

MPE quanto a unificação das guias.

Após, intime-se a defesa para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75380 Nr: 353-39.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 [...] Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, ACOLHO A 

impugnação do requerido e INDEFIRO a justiça gratuita da parte 

autora.INTIME-SE a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no 

prazo de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e 

taxas processuais, sob pena de extinção do feito. Fica desde já 

FACULTADO ao autor o direito de parcelamento em até 06 (seis) vezes 

das custas processuais (CPC, art. 98, § 6 c.c art. 468, §§ 6º e 7º da 

CNCG-MT).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79600 Nr: 255-20.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA, RUBENS VALIM FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:7043, JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA - OAB:17812, 

Rubens Valim Franco - OAB:6056-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Ref: 38: Inviável o cumprimento de sentença neste momento por motivo 

simples, não há trânsito em julgado.

 Bem na verdade, resta pendente recurso de apelação interposto nos 

autos.

INDEFIRO, pois, o pedido de cumprimento de sentença.

2. Remetam-se os autos ao E TJMT para o julgamento da apelação 

interposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81121 Nr: 910-89.2017.811.0053

 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): ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Recebo a emenda à inicial.

 Atualize-se o valor da causa do Sistema Apolo.

2. Intime-se a autora (DJE) para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas processuais da diferença entre os valores 

pagos quando da distribuição e o novo valor da causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80620 Nr: 703-90.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado aceitou a proposta de suspensão 

condicional do processo quando da sua apresentação da resposta escrita 

à acusação, aguardem-se os autos em escrivania até seu devido 

cumprimento.

 A suspensão condicional do processo consiste em sustar-se a ação 

penal após o recebimento da denúncia, desde que o(a) acusado(a) 

preencha determinados requisitos e obedeça a certas condições durante 

o prazo prefixado, findo o qual ficará extinta a punibilidade quando não der 

causa à revogação do benefício.

 Posto isto e, tendo a acusada aceita a proposta apresentada, fica assim, 

nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, SUSPENDO O PROCESSO, pelo 

prazo de 02 (dois) anos, devendo o mesmo cumprir as condições a 

seguir:

I – Não alterar de endereço sem comunicar previamente este Juízo;

II - Comparecer bimestralmente em juízo; e,

 III – Perdimento dos valores pagos a título de pagamento de fiança, 

valores estes a serem revertidos nos termos da Resolução 154 do CNJ.

INTIME-SE o requerido para comparecer a Secretaria do Fórum e assinar 

termo de compromisso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71532 Nr: 354-58.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAILZA CATARINA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINÁRIO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 04/12/2018 às 11:00 horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88172 Nr: 1695-17.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GUSTAVO RIBEIRO, ANA PAULA 

RIBEIRO, AUGUSTO BEIJAMIM RIBEIRO, Espólio de ANA DE FATIMA 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post 

Mortem proposta por Marcos Antonio Rodrigues Salgado, em razão do 

falecimento de sua genitora Ana de Fatima Fontes em face dos herdeiros 

Augusto Beijamim Ribeiro, Adriano Gustavo Ribeiro e Ana Paula Ribeiro.

O pedido inicial foi instruído com documentos.

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27/11/2018 às 

12:00 horas.

 CITEM-SE os Requeridos com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 

data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecerem, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.

 INTIME-SE, o Autor, por meio da Defensoria Pública.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88171 Nr: 1694-32.2018.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nomeio como inventariante a Requerente Marilza de Moura Amorim, 

cônjuge dos ‘de cujus’, nos termos do art. 617, I e parágrafo único, do 

CPC/2015, que prestará compromisso em 5 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, CPC/2015).

Após, CITEM-SE os herdeiros apontados, nos endereços indicados na 

exordial, bem como os interessados não representados, se for o caso, e 

interessados ausentes (por edital, com prazo de vinte dias), por fim, 

Fazenda Pública (Nacional, Estadual e Municipal) nos termos do artigo 626 

do CPC/2015, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 629 do CPC/2015), ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634 do 

CPC/2015), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, digam, em 15 

(quinze) dias (artigo 637 do CPC/2015).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638 do 

CPC/2015).

Concedo vista ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a lide versar 

sobre interesse de menor.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78506 Nr: 1676-79.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ GALDINO DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro de Carvalho - 

OAB:7015-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Ref. 77: Reporto-me a decisão de ref. 74, mantendo-a por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88204 Nr: 1709-98.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VIEIRA ANGELOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

Concomitantemente, CITE-SE a parte Ré, para, querendo, responder a 

presente ação (art. 335 c/c 183 do CPC/2015). Com a apresentação 

oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC/2015), dê-se vista à parte 

Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC/2015). Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Após, conclusos para 

decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC/2015) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC/2015).Defiro a 

prioridade na tramitação, eis que a parte Autora é pessoa idosa, bem 

como os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC.Intime-se a parte autora por seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85569 Nr: 620-40.2018.811.0053
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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: NAIDE DEHN JOAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado especial da parte Autora, assim como a carência exigida, 

determino a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 08/11/2018 às 13h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-49.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN HENRIQUE DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-24.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLARICE PEREIRA DE LARA (REQUERENTE)

ALINE BORGES GUIMARÃES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-09.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000319-47.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

MICHEL ROMAO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-80.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO GENESIS SIQUEIRA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

dayse guimarães fernandes balduino (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, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-02.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (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, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-02.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (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, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010616-28.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VANILZA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010618-95.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (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, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000743-55.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

(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, 9 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010620-65.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENTO ALEX PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI 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, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010621-50.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAMIELE ALMEIDA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-39.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JORGE CONCEICAO MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-76.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ (REQUERENTE)

FAGNER RAIONE SILVA 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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-97.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANI MILENE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (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, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-67.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESUBET RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA TURMA 

RECURSAL exarada nos autos do processo abaixo identificado, para que 

em 5 dias manifeste o que entender de direito. PJEC 

1000447-67.2016.8.11.0053 JESUBET RODRIGUES FERREIRA X ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Santo Antônio do 
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Leverger, 9 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-24.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000133-24.2016.8.11.0053 Valor da causa: $14,480.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SEBASTIANA DA SILVA Endereço: Rua Mario Pulcheiro, 

227, Bairro Barro Duro, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: R DO LAVRADIO, 71, ANDAR 2, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 Senhor(a): MARIA 

SEBASTIANA DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 13:00 

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. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 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: 1000397-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES (ADVOGADO(A))

T. A. B. GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VETTORAZZI OLIVEIRA (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, 9 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-82.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOILSON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MAXIANY CUNHA DE CARVALHO (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 da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO FILHO (REQUERENTE)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (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, 9 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

POLLYANNA DA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS (ADVOGADO(A))

PIO PEREIRA DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da audiência redesignada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-14.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS (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, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-04.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARTINS CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 9 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-02.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ANTONIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000559-02.2017.8.11.0053 Valor da causa: $16,209.09 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLARA ANTONIA 

DE ARRUDA E SILVA Endereço: RUA 2, 2, ALTOS DO LEVERGER, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): CLARA 

ANTONIA DE ARRUDA E SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 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: 1000561-69.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 
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ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000561-69.2017.8.11.0053 Valor da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEIDE PEREIRA PADILHA DA SILVA Endereço: Gleba Resistencia, 

Zona Rural, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, Rua Manoel dos Santos Coimbra, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): CLEIDE 

PEREIRA PADILHA DA SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 13:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 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 São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25235 Nr: 854-11.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES ANTÔNIO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 854-11.2011.811.0039.

CÓDIGO Nº. 25235.

Vistos.

Tendo em vista a discordância pela parte executada em relação aos 

valores apresentados pelas exequente, remetam-se os autos ao Contador 

Judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com a elaboração 

dos cálculos, nos termos fixados na r. sentença, levando em 

consideração a manifestação de fls. 258.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54870 Nr: 58-15.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 58-15.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 54870.

Vistos.

Tendo em visto a discrepância de valores apresentados pelas partes, 

determino nova remessa do feito à contadoria judicial para apuração do 

valor.

 Devido a isto, a parte executada discorda em relação aos valores 

apresentados pelo Contador Judicial na fl. 69/71, remetam-se os autos 

novamente ao Contador Judicial para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos, observando a correção 

monetária e juros de mora.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 02 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12529 Nr: 268-47.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACS-DC, LBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 268-47.2006.811.0039CÓDIGO 12529Vistos.Espólio de 

ANTÔNIO CIRÇO SABINO propôs nos autos habilitação dos herdeiros.À fl. 

224 este juízo remeteu os autos ao INSS para manifestação.À fl. 225, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035610/10/2018 Página 737 de 750



decorreu o prazo e o INSS não manifestou quanto ao requerimento à 

realização da habilitação dos herdeiros.É o breve relato.Fundamento e 

decido. Não obstante o caráter personalíssimo do direito ao benefício 

previdenciário pleiteado na exordial, eventual procedência da demanda 

poderá gerar efeitos pa¬trimoniais transmissíveis aos sucessores, razão 

porque é imprescindível a habilitação dos herdeiros nos autos.Nesse 

rumo:“3. Assiste aos herdeiros da parte autora habilitados nos autos, o 

direito das verbas pretéritas devidas a título de aposentadoria por idade e 

de pensão por morte, a partir da data da citação até a data do óbitoDesta 

feita, DEFIRO o requerimento de habilitação de herdeiros.Proceda-se a 

secretaria com as anotações necessárias para retificação da capa dos 

autos e sistema Apolo.Intime-se a parte requerente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de agosto de 

2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13831 Nr: 1521-70.2006.811.0039

 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: DEUSDETE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1521-70.2006.811.0039.

CÓDIGO Nº. 13831.

Vistos.

Verificando a discordância em relação aos valores apresentados pelo 

contador deste juízo, em fl. n° 201, além disso, consta-se também que não 

houve levantamento de quaisquer valores nos autos, conforme fls. 

185/186.

Assim, remetam-se os autos novamente ao Contador Judicial para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias, proceda com a elaboração dos cálculos, nos 

termos fixados na r. sentença e no v. acórdão.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 6626 Nr: 450-72.2002.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CONCEIÇÃO BOTELHO BLAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 AUTOS Nº 450-72.2002.811.0039

CÓDIGO 6626

Vistos em Correição.

Defiro o pedido de liquidação de sentença de fls. 321/322.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que efetue a liquidação de 

sentença.

Após, intime-se o Executado para efetuar o pagamento integral do débito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15696 Nr: 1397-53.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO MENDES - DE CUJUS, PEDRO BENTO 

SANTANA MENDES, LÚCIO FERNANDES SANTANA, ILINA SANTANA 

MENDES, LÚCIA FERNANDES SANTANA, RENAIDE SANTANA MENDES, 

RENATO SANTANA MENDES, ELMINIA SANTANA MENDES, SEBASTIÃO 

ERICO SANTANA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1397-53.2007.811.0039

CÓDIGO 15696

Vistos em correição.

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, proceda-se com a apuração do quantum devido com o devido 

desconto dos valores recebidos a título de LOAS conforme a 

manifestação da autora nas fls. 145/149.

 Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23194 Nr: 817-18.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 817-18.2010.811.0039

CÓDIGO 23194

Vistos em Correição.

Defiro conforme requerido às fls. 227, remetam-se os autos ao Contador 

Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a elaboração 

dos cálculos, em atenção aos referidos pedidos das partes.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20621 Nr: 831-36.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 24.687, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 831-36.2009.811.0039

CÓDIGO 20621

Vistos em Correição.

Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a elaboração dos cálculos, em atenção ao 

acórdão proferido pelo TRF1ª às fls. 207.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50419 Nr: 245-91.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº 245-91.2012.811.0039

CÓDIGO 50419

Vistos em Correição.

Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a elaboração dos cálculos, em atenção à 

decisão proferida pelo TJMT às fls. 118.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54498 Nr: 2255-74.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2255-74.2013.811.0039

CÓDIGO 54498

Vistos em Correição.

Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a elaboração dos cálculos, em atenção ao 

acórdão proferido pelo TRF 1ª Região às fls. 115/116, bem como o 

requerido pelas partes.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15517 Nr: 1252-94.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍDIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1252-94.2007.811.0039.

CÓDIGO Nº. 15517.

Vistos em correição.

Verificando a discordância em relação aos valores apresentados pelas 

partes no que toca a multa diária, determino à remessa do feito à 

contadoria judicial para apuração do valor no prazo de 30 (trinta) dias.

 Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13831 Nr: 1521-70.2006.811.0039

 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: DEUSDETE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12529 Nr: 268-47.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACS-DC, LBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24773 Nr: 392-54.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25235 Nr: 854-11.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES ANTÔNIO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54870 Nr: 58-15.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68501 Nr: 707-09.2016.811.0039

 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: L.C.DE OLIVEIRA GIACHETO-ME, LEILA CRISTINA DE 

OLIVEIRA GIANCHETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos em correição.

Dê-se vista a parte requerida para apresentar contrarrazões, na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21402 Nr: 1611-73.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MÁXIMO DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1611-73.2009.811.0039

CÓDIGO 21402

Vistos em Correição.

Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a elaboração dos cálculos, em atenção a r. 

sentença (fl. 55), v. acórdão (fl. 105) e decisão de fls. 140.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24924 Nr: 543-20.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 543-20.2011.811.0039

CÓDIGO 24924

Vistos em Correição.

Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a elaboração dos cálculos, em atenção ao v. 

acórdão (fls. 98/99) e decisão de fls. 121.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90205 Nr: 2764-29.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDSM, KDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 2764-29.2018.811.0039.

Código nº. 90205.

Vistos em correição.

João Marcos Gavin, menor impúbere, representado por sua genitora Katia 

dos Santos Martins ajuíza Ação de alimentos em desfavor de Douglas 

Andolfatto Gavin, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz, em apertada síntese, que a genitora do requerente e o requerido 

tiveram um relacionamento amoroso e deste relacionamento adveio o 

menor João Marcos Gavin (27/02/2010).

Desta feita, com o termino da relação amorosa entre Sra. Katia e o Sr. 

Douglas, o genitor do infante contribuiu esporadicamente para o sustento 

do filho e por mais tentativas que fizessem para arca-se com as despesas 

do menor, todas restam infrutíferas.

Se fez necessário a requerente pleitear alimentos requerendo que seja 
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concedida os alimentos provisórios na quantia equivalente a 30% (trinta 

por cento) do rendimento bruto, inclusive férias e gratificação natalina do 

requerido.

Junto à inicial vieram os documentos.

É o relatório. Decido.

 Inicialmente, determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 

2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de 

Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente 

de que não possui condições para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para 

caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, 

especialmente quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte 

autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao 

Poder Judiciário.

Nessa toada:

“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção 

de veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. 

(TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de 

Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).

“JUSTIÇA GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO DO 

IMPOSTO DE RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua incapacidade 

econônimo-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser 

deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do 

benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor – Decisão 

reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 2097249 – 

24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 

26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 26/07/17).

No que concerne aos alimentos provisórios, tendo em vista a existência de 

prova pré-constituída do parentesco (folha nº. 10) e a necessidade 

presumida da parte autora em auferir rendimentos a título de alimentos, 

arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do rendimento 

bruto, o que corresponde à quantia de R$ 3.559,50 (três mil e quinhentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), a serem devidos a partir da 

citação.

Designo o dia 16 de outubro de 2018, ao 14h00min, para realização de 

audiência de conciliação (art. 5º da Lei nº 5.478/1968).

 Cite-se a requerida, consignando que a data limite para o oferecimento de 

resposta é o dia da realização da audiência agendada, na forma do 

disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968.

 Intime-se o requerido, bem como a parte autora, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, ocasião em 

que poderão apresentar demais provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968), 

consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

Faça-se consignar que o não comparecimento da parte autora à referida 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, assim como 

o fato de que a ausência do requerido determinará a revelia quanto à 

matéria de fato (art. 7º da Lei nº 5.478/1968).

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85156 Nr: 220-68.2018.811.0039

 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: ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA

 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:

 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.: 86511 Nr: 930-88.2018.811.0039

 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: ODETE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor que proceda com o devido impulsionamente do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91019 Nr: 3132-38.2018.811.0039

 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: GILCELIO ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

- OAB:15675/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3132-38.2018.811.0039CÓDIGO 91019Vistos.Cuida-se de 

Ação Previdenciária proposta por GILCÉLIO ANDRADE DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula o benefício de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte 

autora preencheria as condições para percepção do benefício 

pretendido.Vieram-me os autos conclusos.É o relato do 

necessário.Decido.De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida 

pelo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil.RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.Da tutela de 

urgência.Com relação ao pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, 

porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

(art. 300, do Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85933 Nr: 581-85.2018.811.0039

 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: MARIA DO SOCORRO COSTA

 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:

 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
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85156 Nr: 220-68.2018.811.0039

 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: ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA

 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:

 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.: 86511 Nr: 930-88.2018.811.0039

 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: ODETE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 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.: 86511 Nr: 930-88.2018.811.0039

 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: ODETE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90163 Nr: 2739-16.2018.811.0039

 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: JOSÉ APARECIDO SIMÕES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 .RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.Por fim, não demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, intimem-na para recolher as custas 

iniciais.Designo audiência de conciliação para o dia 09 de outubro de 2018, 

ao 16h30min, para realização de audiência de conciliação (art. 5º da Lei nº 

5.478/1968). Cite-se o requerido, consignando que a data limite para o 

oferecimento de resposta é o dia da realização da audiência agendada, na 

forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968. 

Intime-se o requerido, bem como a parte autora, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, ocasião em 

que poderão apresentar demais provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968), 

consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.Faça-se 

consignar que o não comparecimento da parte autora à referida audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, assim como o fato de 

que a ausência do requerido determinará a revelia quanto à matéria de 

fato (art. 7º da Lei nº 5.478/1968).Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24759 Nr: 378-70.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DA SILVA SOUZA, GSG, VSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DO SUL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO GUSTAVO BRAGA E 

SILVA - OAB:27648, SERGIO HENRIQUE ALVES - OAB:24182

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86051 Nr: 5920-46.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEUCELINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Intimação do advogado da parte requerida para se manifestar acerca do 

cálculo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15696 Nr: 1397-53.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO MENDES - DE CUJUS, PEDRO BENTO 

SANTANA MENDES, LÚCIO FERNANDES SANTANA, ILINA SANTANA 

MENDES, LÚCIA FERNANDES SANTANA, RENAIDE SANTANA MENDES, 

RENATO SANTANA MENDES, ELMINIA SANTANA MENDES, SEBASTIÃO 

ERICO SANTANA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15517 Nr: 1252-94.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍDIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 
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MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13831 Nr: 1521-70.2006.811.0039

 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: DEUSDETE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54498 Nr: 2255-74.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 6626 Nr: 450-72.2002.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CONCEIÇÃO BOTELHO BLAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24773 Nr: 392-54.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50419 Nr: 245-91.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20621 Nr: 831-36.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 24.687, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL CONFORME CERTIDÃO DA 

DISTRIBUIDORA. NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23194 Nr: 817-18.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24924 Nr: 543-20.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85291 Nr: 288-18.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBIO ELIAS DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT

 Intimação do advogado da parte requerida para se manifestar acerca do 
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cálculo de pena retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90437 Nr: 2888-12.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNICA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O 

DEVIDO CUMPRIEMTNO DA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 3133-23.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): PEDRO PAULO COLARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA 

EFETIVO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 1566-10.2013.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A em face de JAILSON LIMA DE OLIVEIRA.

Determinada a intimação da parte requerente (fls. 64) para que se 

manifestasse em termos de prosseguimento, manteve-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A narrativa dos fatos conduz à extinção do processo por abandono da 

causa pela autora.

Isso porque houve intimação para que a parte autora desse andamento ao 

feito, porém manteve-se inerte.

Considerando a situação narrada, a extinção do feito pelo abandono é 

medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Eventuais custas pela parte requerente.

INTIMEM-SE.

 Publique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83289 Nr: 1522-20.2015.811.0078

 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: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, JOELSON RENATO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, 

PROCURADORIA MUNICIPAL SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/GO

 Fica a exequente, devidamente intimada do r. despacho contido em ref. 

78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98523 Nr: 961-25.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 intime-se o Advogado de defesa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91871 Nr: 1249-07.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE FÁTIMA ILLES STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam as partes devidamente intimadas, dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias, para manifestar-se acerca da juntada do laudo pericial assentada em 

ref. 54.

 A começar pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71336 Nr: 886-59.2012.811.0078

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR ANTONIO SILVEIRA, LIRIS MARIA SILVEIRA, 

IARA MARIA PORTES, ESPÓLIO DE ERNANI PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMÉRICO MIGUEL DALLA COSTA, 

AROLDO DALLA COSTA, ALCIDES SOUZA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - OAB:45295/PR, 

LUIZ MURILLO DELUCA - OAB:SC/7111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIAMARA CONCI 

DAL'MASO - OAB:MT 10.888

 Para INTIMAR as partes Requerentes através de seus Advogados para 

manifestar-se nos autos no prazo de 05(cinco)dias, acerca do 

recebimento dos valores conrtidos nos Alvarás de Levantamento 

expedidos nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91871 Nr: 1249-07.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE FÁTIMA ILLES STUMPF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Juntado o laudo pericial de ref. 54, INTIMEM-SE as partes sucessivamente 

para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, a começar pela 

autora, depois o Requerido.

Transcorrido o prazo acima estipulado, remetam os autos conclusos.

Intimem-se.

Publique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35956 Nr: 803-48.2009.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRA MEDEIROS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10661/MT, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71006 Nr: 555-77.2012.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71377 Nr: 927-26.2012.811.0078

 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 ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86556 Nr: 2669-81.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉSSICA DE ALECRIM 

LARANJEIRA - OAB:44274

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva encontra-se em pasta própria, 

aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33403 Nr: 746-64.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Impulsiono os autos a fim de promover a intimação da parte autora para 

que se manifeste conforme r.decisão de fl. 67

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107229 Nr: 318-33.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Fica o advogado do réu devidamente intimado a manifestar-se, caso 

queira, acerca da juntada de Carta Precatória constante em ref. 86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93224 Nr: 1787-85.2016.811.0078

 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, 

DEUSANY XAVIER PAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:, 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 a paciente 

DEUSANY XAVIER DA PAZ DE ALMEIDA, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33403 Nr: 746-64.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o desarquivamento do processo conforme petição de fl. 63.

INTIME-SE o advogado da parte autora para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sapezal/MT,24 de Setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3002 Nr: 645-81.2005.811.0094

 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: Adilson Luiz Lemanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sequóia Administração e Empreendimentos 

Ltda, Volnei Celuppi, Adair Bressan, Ivone Camatti Celuppi, Sandra Maria 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Maurício Barbosa 

Pavão - OAB:OAB/SP 128.175

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 823, via 

malote digital, para a Comarca de SINOP/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183716928 - 81120183716927.

Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 825, via 

malote digital, para a Comarca de GUARANTÃ DO NORTE/MT. Código de 

rastreabilidade: 81120183716955 - 81120183716956

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32330 Nr: 1267-09.2018.811.0094

 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: EDdAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 55, via 

malote digital, para a Comarca de CARANDAÍ/MG. Código de 

rastreabilidade: 81120183718314 - 81120183718315

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51876 Nr: 478-36.2016.811.0108

 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: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adail Farina, Sebastiana Natalina da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093, 

Edyen Valente Calepis - OAB:MT0015005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto aos honorários propostos pela Sra. Perita Nomeada, JESSYCA 

FRUETT DACROCE, no valor de R$ 56.870,60 (cinquenta e seis mil, 

oitocentos e setenta reais e sessenta centavos), para efetuar e 

comprovar nos autos o depósito no prazo de 05 dias, através de guia para 

depósito em conta única, a ser emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, no link depósitos judiciais na opção emissão de 

guia pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23523 Nr: 1368-19.2009.811.0108

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MARTINS DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:OAB/MT 8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42232 Nr: 1184-24.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamiro Aparecido Mendes - EPP, Jamiro Aparecido 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. M. Supermercados Ltda EPP, EDUARDO 

MAGALHAES PINTO, Eduardo Henrique Araujo Magalhaes

 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: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Impulsiono os autos para intimar a parte executada, por meio de seu 

procurador, para manifestar acerca da avaliação efetuada pelo oficial de 

justiça de fl. 38, no prazo de 15 dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52029 Nr: 562-37.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, CARLOS 

ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5.367, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Luiz Werner - 

OAB:OAB/RS 46.881

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo d 15 dias apresentar planilha de débito 

atualizada, bem como indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52028 Nr: 561-52.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5.367, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Luiz Werner - 

OAB:OAB/RS 46.881

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias indicar bens passíveis de penhora, 

bem como planilha de débito atualizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27418 Nr: 440-63.2012.811.0108

 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: Nilton Volce

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Dancs de Proença 

Volce - OAB:11831-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elise Faeda - 

OAB:OAB/MT-17054, Jair Carlos Criveletto - OAB:OAB/MT-4917, 

LAERCIO FAEDA - OAB:MT 3589-B

 Impulsiono os autos para intimar as partes, por meio de seus 

procuradores, para no prazo de 5 dias manifestarem acerca dos 

honorários periciais apresentados, e na hipótese de aceitarem os 

referidos valores, promovam o respectivo depósito, na proporção da 

sucumbência havida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53616 Nr: 1399-92.2016.811.0108

 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): DOMINGOS VALSIDE NUNES, Thiago Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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 certidão da 

oficiala de justiça, e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64635 Nr: 2031-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Goes 

Nicoladeli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo para o exequente 

manifestar, assim, impulsiono, novamente, 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.: 15059 Nr: 60-94.1999.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Biasutti, ODILA LURDES BELLE 

BIASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovane Moises Marques dos 

Santos - OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 5 dias 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62117 Nr: 509-85.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANTONIO ROSS, Leandro de Morais 

Sbardelotto, ANDRÉ ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Suélen 

Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 A seguir, o MM. Juiz deliberou: “Vistos. Homologo a desistência da oitiva 

das testemunhas Cirene Geraldina Teles dos Santos , Claudenor Souza 

Silva e da Zenaide Hilda Reinheimer para que surta os efeitos jurídicos e 

legais. Considerando que houve conflito nas versões apresentadas por 

Jose Fernando Lima da Cruz e Tiago Teles, necessário que seja 

designado defensor dativo a um deles, a fim de se evitar prejuízo ao 

contraditório e a ampla defesa. Assim sendo, nomeio para patrocinar a 

defesa de Tiago Teles o Dr. Cláudio Birck, arbitrando-lhe, desde já, 

consistente em 5 URH. Intime-se o ilustre advogado para que tome ciência 

da nomeação, bem como se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao interesse de realização de novo interrogatório de Tiago Teles. 

Aguarde-se o retorno das precatórias, com a juntada declaro encerrada a 

instrução processual , Na sequência, abra-se vistas as partes para 

apresentação dos memoriais finais. Oficie-se a Sejudh para informar 

unidade prisional para qual os acusados José Fernado da Lima da Cruz e 

Franciel Feitosa da Silva ante o teor dos ofícios de fls. 406/407 e solicito o 

recambiamento dos presos que estão na unidade de Lucas do Rio Verde 

podem ser encaminhados. Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para que manifeste quanto aos pedidos de liberdade provisória de Samara 

da Siqueira Ferreira e Leandro Martins dos Santos. Após, tornem 

conclusos. Abra-se o terceiro volume a partir das fls. 400, conforme 

determina a CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59729 Nr: 50102-50.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Zem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Ana Paula Donath - OAB:N° 79.167/PR, Edivaldo 

Ostroski - OAB:36462/PR, Robson Luiz Schiestl Silveira - OAB:N° 

56.763/PR

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52698 Nr: 2139-83.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Soares Gonçalves, Valdinei Soares 

Gonçalves, Olinto Jacob de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Certifico que a contestação foi protocolada tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela procedo à INTIMAÇÃO do advogado do requerente para, 

querendo, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26052 Nr: 91-95.2008.811.0077

 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: Acácio Neves Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirela Souza de Brito - 

OAB:17230-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:OAB MT 14081, Gustavo Amato Pissini - OAB:OAB/MT 13842 

-A, Luiz Emídio Dantas - OAB:3540-0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIRELA SOUZA DE 

BRITO, para devolução dos autos nº 91-95.2008.811.0077, Protocolo 

26052, 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.: 6658 Nr: 207-77.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF, RdFS, JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIRELA SOUZA DE 

BRITO, para devolução dos autos nº 207-77.2003.811.0077, Protocolo 

6658, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13598 Nr: 14-89.2000.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLDEMAR RESINAS TINTÉTICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. A. LAMINADOS E COMPENSADOS 

LTDA., LUIZ ALVES DE LIMA, MARCOS DUARTE PINTO, DEUSENIRA ALES 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TECCHI - OAB:18780, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, FERNANDO JOSE GARCIA - OAB:134719, 

JOSÉ UMBERTO FRANCO - OAB:OAB/SP 211.240, RICARDO 

WEBERMAN - OAB:OAB/SP 134.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 
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OAB:6936-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 1012-32.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2F CALCARIO E PEDRA LTDA - ME, EDUARDA 

FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte Autora, para querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias se manifestar, acerca da Certidão da Oficial de Justiça 

(MANDADO DE AVALIAÇÃO/cumprido), juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117688 Nr: 1893-38.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1893-38.2017.811.0102

Código nº. 117688

Vistos, etc.

Diante do transito em julgado certificado nos autos (ref.154), EXPEÇA-SE a 

guia de execução penal definitiva do acusado.

Uma vez que esta comarca não conta com unidade prisional para 

cumprimento de pena em regime fechado, e considerando que o 

condenado encontra-se recolhido na Comarca de Sorriso -MT, a guia de 

execução penal deverá ser encaminhada ao juízo da execução penal da 

respectiva comarca (art. 1.547, CNGC/TJMT).

Após o cumprimento de todos os comandos insertos na sentença 

proferida nestes autos, ARQUIVEM-SE os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 08 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118520 Nr: 2240-71.2017.811.0102

 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): EDJUNIOR RODRIGUES DE LIMA, JOSLEI 

CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106318 Nr: 809-70.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover a citação do executado, conforme decisão de ref. 35, bem como 

acerca da penhora via RENAJUD de ref. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70027 Nr: 280-27.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSG-M, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280-27.2010.811.0102

 Código n°: 70027

Vistos, etc.

Ante a apresentação do atual endereço do requerido às fls. 77, 

CUMPRA-SE, o mandado de prisão expedido nos autos (fl. 72), nos termos 

da decisão de fls. 69/70.

Às providências.

 Vera/MT, 09 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69215 Nr: 625-27.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE FIORI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:MT-6071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nesta data que, venceu o prazo requerido pelas partes, qual seja 

de suspensão da execução e envio dos autos ao arquivo provisório até 

10/12/2017. Logo, certifico o DECURSO DE PRAZO na data acima 

assinalada. Nesse passo, passo a INTIMAR o (a) Advogado (a) da parte 

autora, para queno prazo de 10 (dez) dias dê o devido prosseguimento o 

feito, sob pena de arquivamento do feito com resolução do mérito e, 

consequentemente arquivamento definitivo, conforme despaho de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100552 Nr: 751-72.2012.811.0102

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nesta data que, venceu o prazo requerido pelas partes, qual seja 

de suspensão da execução e envio dos autos ao arquivo provisório até o 

cumrpimento do acordo entabulado pelos mesmos, em 28/12/2016. Logo, 

certifico o DECURSO DE PRAZO na data acima assinalada. Nesse passo, 

INTIMO o(a) Advogado(a) da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias dê o devido prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento com 

resolução do mérito e, consequentemente arquivamento definitivo, tudo 

conforme despacho de fls. 46/47.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
 
 

EDITAL N.º 019/2018/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 o teor 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; que torna público o gabarito e o resultado definitivo dos candidatos que 
fizeram o teste seletivo em 22.09.2018. 

 
RESOLVE: 

 
1º - Tornar público o RESULTADO FINAL dos aprovados no Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado de Nível Médio, cuja provas foram  realizadas no dia 22/09/2018, pela 
ordem de classificação. 

 
PONTUAÇÃO  E CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

Nº de 
inscrição 

Nome Resultado final Classificação 

47 Edilson Santos Nascimento 67,5 1º lugar 

04 Lucas Ernesto Bassani Filho 65,0 2º lugar 

45 Bruna Gomes Da Silva 65,0 3º lugar 

21 Pedro Henrique Moura Da Silva 62,5 4º lugar 

03 Kethalyn Lauane Glerian Ferreira 60,0 5º lugar 

08 Eduardo Gomes Da Silva 57,5 6º lugar 

17 Talita Andressa Rodrigues De 
Oliveira 

57,5 7º lugar 

53 Matheus Silva Do Nascimento 55,0 8º lugar 

55 Hemilly Almeida Matias 55,0 9º lugar 

05 Natiely Camargo Dos Santos 55,0 10º lugar 

57 Anny Karoliny Da Silva Tatesch 55,0 11º lugar 

50 Nalanda De Araujo Oliveira 55,0 12º lugar 

42 Willian Dos Santos Casagrande 55,0 13º lugar 

06 Carla Vitória Souza Da Silva 52,5 14º lugar 

43 Gabriela Schiavini Dalzotto 52,5 15º lugar 
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22 Geovana Félix De Lima 52,5 16º lugar 

09 Ryan Moreira Bonfim 52,5 17º lugar 

37 Brenda Myllena Azevedo Santana 50,0 18º lugar 

07 Larissa Lohaine Molec Correa 50,0 19º lugar 

38 Dâmaris Cássia Pereira De Oliveira 50,0 20º lugar 

 
2º - A classificação foi efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos 
candidatos na prova objetiva. 
 
3º - Para o caso de empate foi priorizado o candidato que:  
 

a) Tiver cumprido maior parte do curso;   
b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
c) Tiver maior idade. 

 
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 nove dias do mês de outubro de dois e dezoito (09.10.2018). 
 
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 GRIOSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 
 
 

EDITAL n.º 004/2018 
 

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; Considerando a realização de processo seletivo para credenciamento 
de Assistente Social (Cadastro Reserva) para a Comarca de Porto Esperidião; 
 
Resolve tornar publico o resultado definitivo do processo seletivo por analise de currículo 
destinado ao credenciamento de profissional Assistente Social (cadastro reserva), 
mediante as condições estabelecidas, 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 

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 

 
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, 09 de outubro de 2018. 
 
LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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